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A la meva mare.





Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano

És cert. Hi ha poques coses d’alegria. 
Però sempre hi ha un brot de taronger 

que va, en silenci, cap a la taronja.
Blai Bonet





RESUMS





RESUM (CATALÀ)

L’Acció Global dels Pobles (AGP) és un projecte d’inspiració zapatista que sorgeix a final de la 
dècada de 1990 per mirar d’articular una resposta col·lectiva per part dels moviments socials a 
l’hegemonia del capitalisme de tall neoliberal. Com a procés històric, l’AGP recull el bagatge 
de les múltiples transformacions estructurals de la segona meitat del segle XX, així com també 
algunes de les característiques d’anteriors cicles de protesta. Així, l’AGP aglutina una amalgama 
heterogènia de lluites i actua com a catalitzador del moviment «antiglobalització», entenent 
aquesta pluralitat com una necessitat normativa del seu projecte emancipador. Precisament, per 
permetre una coordinació horitzontal d’aquesta diversitat, l’AGP ha apostat per un model que 
desenvolupa tota una sèrie de mecanismes institucionals (hallmarks, principis organitzatius, 
manifest, Convocants, grup de suport, etc.) que vetllen per mantenir una coordinació equitati-
va en termes de gènere i de relacions Nord-Sud.
Endemés, el procés endegat per l’AGP contribueix a la construcció de significats i narratives 
compartides pel que fa el rebuig al capitalisme neoliberal i a les principals institucions interna-
cionals que el promouen (principalment OMC, BM i FMI). En un nivell més general, es pot 
dir que l’AGP ha contribuït a generar noves visions utòpiques de la interacció política i social 
basada en la coordinació global entre diverses lluites locals. És així com es pot llegir dialècti-
cament el procés de l’AGP com una articulació de particularismes militants amb una ambició 
global emancipadora. Aquest punt de vista permet entendre l’AGP com una institució media-
dora —amb la seva tasca de «traducció»— entre les lluites de base i els processos de canvi més 
generals.
És possible, doncs, malgrat la pluralitat inherent a l’AGP, identificar quines filosofies polítiques 
promou i privilegia en el transcurs del seu procés; dit altrament, podem identificar quin és 
el seu marc normatiu (laxe). Així, l’AGP és una expressió d’anticapitalisme internacionalista 
militant, plural i inclusiu (però no absolutament), que aposta per una construcció democràtica 
d’alternatives emancipadores de base local i comunitària mitjançant processos d’empoderament 
popular i un ús intensiu de «pràctiques microdemocràtiques». A més a més, l’AGP ha fomentat 
una política prefigurativa de forta dimensió autoreflexiva, tot promovent la creació d’una esfera 
pública pròpia. Finalment, l’AGP significa una aposta decidida per fórmules innovadores d’ac-
ció directa i desobediència (com els «Dies d’Acció Global»), i fins i tot arriba a anticipar marcs 
per tractar la diversitat durant una acció de protesta col·lectiva, com és el cas del model de la 
«diversitat tàctica», que ha esdevingut hegemònic en el context de les accions «antiglobalitza-
ció» del període 1999-2001, tot afegint nous elements d’anàlisi al debat «violència/noviolència».

Paraules clau: Acció Global dels Pobles; moviment antiglobalització; particularisme militant; 
desobediència; noviolència; acció directa; empoderament; democràcia; nou internacionalisme.



RESUMEN (CASTELLANO)

La Acción Global de los Pueblos (AGP) es un proyecto de inspiración zapatista que surge a 
finales de la década de 1990 con el objetivo de articular una respuesta colectiva por parte de los 
movimientos sociales a la hegemonía del capitalismo de corte neoliberal. En tanto que proceso 
histórico, la AGP recoge el bagaje de las múltiples transformaciones estructurales de la segunda 
mitad del siglo XX, así como también algunas de las características de anteriores ciclos de pro-
testa. Así, la AGP aglutina una amalgama heterogénea de luchas y actúa como catalizador del 
movimiento «antiglobalización», entendiendo esta pluralidad como una necesidad normativa 
de su proyecto emancipador. Precisamente, para permitir una coordinación horizontal de esta 
diversidad, la AGP ha apostado por un modelo que desarrolla toda una serie de mecanismos 
institucionales (hallmarks, principios organizativos, manifiesto, Convocantes, grupo de apoyo, 
etc.) que procuran mantener una coordinación equitativa en términos de género y de relaciones 
Norte-Sur.

Además, el proceso puesto en marcha por la AGP contribuye a la construcción de significa-
dos y narrativas compartidas en lo que respecta al rechazo al capitalismo neoliberal y las prin-
cipales instituciones internacionales que lo promueven (principalmente OMC, BM y FMI). 
En un nivel más general, puede decirse que la AGP ha contribuido a generar nuevas visiones 
utópicas de la interacción política y social basada en la coordinación global entre varias luchas 
locales. Es así como puede leerse dialécticamente el proceso de la AGP como una articulación 
de particularismos militantes con una ambición global emancipadora. Este punto de vista per-
mite entender la AGP como una institución mediadora —con su tarea de «traducción»— entre 
las luchas de base y los procesos de cambio más generales.

Resulta posible, pues, a pesar de la pluralidad inherente a la AGP, identificar qué filosofías 
políticas promueve y privilegia en el trascurso de su proceso; dicho de otra forma, podemos 
identificar cuál es su marco normativo (laxo). Así, la AGP es una expresión de anticapitalismo 
internacionalista militante, plural e inclusivo (aunque no absolutamente), que apuesta por una 
construcción democrática de alternativas emancipadoras de base local y comunitaria mediante 
procesos de empoderamiento popular y un uso intensivo de «prácticas microdemocráticas». 
Además, la AGP ha fomentado una política prefigurativa de gran dimensión autoreflexiva, 
promoviendo la creación de una esfera pública propia. Finalmente, la AGP significa una apu-
esta decidida por fórmulas innovadoras de acción directa y desobediencia (como los «Días de 
Acción Global»), e incluso llega a anticipar marcos para abordar la diversidad durante una 
acción de protesta colectiva, como es el caso del modelo de la «diversidad táctica», que se ha 
vuelto hegemónico en el contexto de las acciones «antiglobalización» del periodo 1999-2001, 
añadiendo nuevos elementos de análisis al debate «violencia/noviolencia».

Palabras clave: Acción Global de los Pueblos; movimiento antiglobalización; particularismo 
militante; desobediencia; noviolencia; acción directa; empoderamiento; democracia; nuevo in-
ternacionalismo.



ABSTRACT (ENGLISH)

Peoples’ Global Action (PGA) is a zapatista inspiration project that emerges on late 1990’s 
trying to articulate a social movements’ collective answer to the neoliberal capitalist hegemony. 
As a historical process, PGA includes the heritage from the structural transformations of the 
second half of the 20th century, and also some features from previous waves of protest. Fur-
thermore, PGA brings together a heterogeneous amalgam of struggles, being a catalyst of the 
«antiglobalization» movement, understanding its constituent diversity as a normative need for 
the emancipatory project. In order to allow a horizontal coordination of its diversity, PGA has 
opted for a model that develops a set of institutional mechanisms (hallmarks, organizational 
principles, manifesto, Convenors, support group, etc.) that look forward to maintain an equi-
tative coordination in terms of genre and North-South relations.

Moreover, the process inspirated by PGA contributes to a construction of meanings and 
shared narratives regarding the opposition to neoliberal capitalism and its main international 
institutions (mainly WTO, WB and IMF). On a more general level, the PGA process had 
helped to generate a new utopic vision on social and political interaction based on global co-
ordination between various local struggles. Thus, PGA process can be read dialectically as 
an articulation of militant particularisms with an emancipatory global ambition. This focus 
allows and emphasizes the understanding of the PAG as a mediating institution (with a work 
of «translation») between grassroots struggles and broader processes of social change.

Therefore, it is possible, despite the inherent plurality of the PGA, to identify the political 
philosophies it favors and promotes — in other words, we are able to identify PGA’s loose 
normative framework or paradigm. Thus, PGA is an expression of a plural, militant and in-
clusive internationalist anti-capitalism, commited to a local and community based building of 
democratic emancipatory alternatives through popular empowerment processes and intensive 
«microdemocratic practices». In addition, PGA has fostered prefigurative politics and has an 
important self-reflexive dimension, promoting the creation of its own public sphere. Finally, 
the PGA process means a strong commitment to innovative forms of direct action and diso-
bedience (such as «Global Action Days»), and even goes to anticipate frameworks to manage 
diversity during a collective action of protest, such the «diversity of tactics» model, which has 
become dominant in the context of «antiglobalization» actions in the 1999-2001 period, ad-
ding new elements of analysis to the «violence/nonviolence» debate.

Keywords: Peoples’ Global Action; anti-globalization movement; militant particularism; diso-
bedience; nonviolence; direct action; empowerment; democracy; new internationalism.
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INTRODUCCIÓ: ENCARANT L’ESTUDI DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

1. PENSAR EN TEMPS DE CANVI

La confusió era màxima als carrers de Praga aquell 26 de setembre del 2000. Des de la terrassa 
del centre de conferències, els delegats del Fons Monetari Internacional s’afluixaven el nus de 
les corbates mentre albiraven l’escena, amb un sentiment a mig camí entre la curiositat i la por. 
De fet, en aquell moment estaven «segrestats» en el recinte: milers d’activistes havien aconse-
guit burlar les mesures policials i impedien que els delegats poguessin abandonar les reunions 
i tornar als seus hotels. Tot plegat adquirí un ressò mediàtic global i obligà a suspendre la resta 
d’activitats programades en aquella cimera. No cal dir que aquella acció no seria suficient per 
revertir les constriccions estructurals del capitalisme global, ni tan sols per desbancar l’hegemo-
nia consolidada de la ideologia neoliberal. De fet, els i les activistes pagarien un preu molt elevat 
per aquells dies de protestes: detencions, tortures, lesions físiques i psíquiques, criminalització 
severa... Semblaria que calgués fer un gran exercici de funambulisme retòric per poder justificar 
que els fets de Praga podien llegir-se, al cap i a la fi, com una victòria.

Però així era. La fotografia més famosa d’aquella setmana l’havia fet Mat Jacob: mostrava 
una activista que escapava cames ajudeu-me d’un grup de policies antiavalots, mentre al fons 
s’hi poden apreciar els delegats del FMI que s’ho miraven des de la terrassa d’un edifici. La 
imatge no tindria res d’especial si no fos perquè, més enllà de l’anècdota, capta molt bé el que 
s’estava jugant aquells dies a Praga. Després de dècades de polítiques neoliberals, les principals 
institucions internacionals responsables d’implantar-les estaven essent qüestionades a peu de 
carrer i amb bel·ligerància. Per suposat feia temps que el FMI o el BM rebien crítiques des de 
molts àmbits i sectors. Per això grans ONG i activistes mediàtics eren convidats habituals en 
moltes de les reunions i cimeres. D’alguna manera, el FMI i el BM comprenien i aplicaven 
perfectament la lògica de la cooptació com a mecanisme de canalització de la crítica. Fins i tot 
eren capaços de fer autocrítica i incorporar propostes que, s’ha de dir, la majoria de vegades no 
anaven més enllà de la declaració d’intencions.

Què tenia Praga de diferent? Allà l’activisme internacional s’organitzà de manera inno-
vadora: lluny de les marxes ritualitzades i testimonials, allà s’apostà per un model altament 
diversificat i plural que tenia la clara convicció d’impedir la celebració de la cimera del FMI. 
Endemés, bona part de l’activisme allà present no tenia cap llistat de demandes ni propostes; 
no hi havia cap intenció de negociar res. No hi havia cap espai de diàleg ni negociació possible, 
ja que el motor d’aquelles protestes era la pura expressivitat i la vindicació de la pròpia dignitat 
rebel enfront d’unes institucions que calia deslegitimar amb urgència. Dit altrament, els esque-
mes i la lògica amb la qual operaven els responsables de dècades de polítiques neoliberals no 
eren capaços d’anticipar-se ni respondre a la forma novedosa de fer política que els interpel·lava. 
Mentre el swarming activista aconseguí sorprendre la policia de Praga i bloquejar el centre de 
conferències, semblava que institucions com el FMI, el BM o l’OMC tenien més i més dificul-
tats per reunir-se sense trobar-se una forta oposició al carrer. Aquella oposició era inèdita per 
les seves formes organitzatives «en xarxa» i per la radicalitat democràtica de les seves propostes: 
realment no hi havia res a negociar. S’havien coordinat mundialment lluites que resistien a les 
conseqüències del capitalisme neoliberal (acumulació per despossessió, privatització dels recur-
sos i espais comuns, mercantilització de la vida, vulneració de drets bàsics, entre moltes altres), i 
partien de la pèrdua de tota esperança de reformar l’entramat institucional que ho sostenia. Ans 



26

CAPÍTOL 1

al contrari, es pretenia una reconstrucció des de la base local de les condicions de possibilitat de 
la democràcia. Eren processos diversos d’emancipació local que havien fet un salt d’escala i que 
ara entraven en escena en un terreny inèdit i inexplorat.

Hi ha un fil narratiu històric que uneix l’aixecament a la selva Lacandona per part del 
zapatisme amb els grans esdeveniments de protesta i proposta contra el capitalisme neoliberal. 
Així, Chiapas, Seattle, Praga, Porto Alegre i Gènova són fites essencials de tota una cronologia 
de la resistència que marca inevitablement el canvi de segle. Contra els discursos del «there is no 
alternative» i de la fi de la història propis del món post-URSS, el moviment «antiglobalització» 
jugà un paper de problematització i politització l’OMC, el FMI, el BM i els governs que els 
sostenien. Diem polititzar perquè, precisament, desemmascaren el rerefons profundament ide-
ològic dels discursos que defensen una «fi de les ideologies» i que fan una aposta tecnocràtica 
i purament economicista de la política. Endemés, el moviment «antiglobalització» aconseguia 
donar un impuls de rearticulació a totes les lluites polítiques i moviments socials que dècades 
de neoliberalisme havien aconseguit desarticular. Front el govern dels mercats financers, molta 
gent s’unia per retornar la sobirania a les persones.

Pensadors com Boaventura de Sousa Santos s’han referit a processos com el Fòrum Social 
Mundial —i de manera extrapolable a l’Acció Global dels Pobles— com una «utopia crítica», 
que s’oposa a les «utopies conservadores» que han dominat el segle XX i com una crítica radical 
al present actual i l’aspiració a una societat millor. En aquesta línia, Hinkelammert (2002) 
defensa que vivim en una època d’utopies conservadores, el caràcter utòpic de les quals resideix 
en la seva negació radical d’alternatives a la realitat present. La possibilitat d’alternatives és 
desacreditada precisament pel fet de ser «utòpiques», massa «idealistes» o «poc realistes». Totes 
les utopies conservadores se sostenen en una lògica política basada en un sol criteri d’eficiència 
que ràpidament esdevé el criteri ètic suprem. D’acord amb aquest criteri, només té valor allò que 
és eficient. I qualsevol altre criteri ètic o polític és devaluat en tant que ineficient. Així doncs, 
el neoliberalisme és una utopia conservadora que estableix el criteri d’eficiència en el mercat i 
les seves «lleis». El seu caràcter utòpic resideix en què el seu eventual acompliment o aplicació 
neutralitza o anul·la les utopies. Així, el que distingeix les utopies conservadores de les utopies 
crítiques és el fet que s’identifiquen elles mateixes amb la realitat actual i descobreixen la seva 
dimensió utòpica en la radicalització del present. Endemés, des d’aquesta visió s’entén que els 
problemes o dificultats del present no són la conseqüència de les deficiències o límits del criteri 
d’eficiència, sinó el resultat derivat del fet que l’aplicació del criteri d’eficiència no s’ha desplegat 
suficientment. Així,

«si hi ha desocupació i exclusió social, si hi ha fam i mort en la perifèria del sistema mundi-
al, això no és pas conseqüència de les deficiències o límits de les lleis del mercat; és més aviat 
un resultat del fet que aquestes lleis no s’han aplicat plenament encara» (Santos, 2006: 11).

L’horitzó de les utopies conservadores és, per tant, un horitzó tancat, una «fi de la història». 
És en aquest context que s’ha d’interpretar la dimensió utòpica que encarnen processos com 
l’Acció Global dels Pobles o el Fòrum Social Mundial, en tant que representen un renaixement 
de la utopia crítica que, en context històric del moviment «antiglobalització», ha estat l’afirma-
ció de l’existència d’una globalització contrahegemònica.
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En el moment en què s’escriuen aquestes línies hi ha un daltabaix polític al Sud d’Europa: 
venim d’uns anys marcats per constants mobilitzacions a peu de carrer i la irrupció de processos 
d’empoderament popular profundament esperançadors. Aitals processos, vius, imperfectes i 
contradictoris, sembla que estan començant a erosionar una hegemonia que semblava intoca-
ble. No sabem encara si la nova política emancipadora serà capaç de revertir els condicionants 
estructurals que ens han portat fins una crisi multidimensional, però del que no hi ha dubte 
és que els esdeveniments recents han suposat una onada de politització per a un gran nombre 
de persones.

Mirar de pensar i comprendre tots aquests esdeveniments també és una tasca política cab-
dal. És aquí on la filosofia política esdevé tan i tan actual. Seguint Bermudo (2001), i com el 
propi terme ens indica, la filosofia política té dues dimensions essencials. La primera, en tant 
que filosofia, és una dimensió teòrica que cerca comprendre el món, especialment el present. 
La segona, en tant que política, és una dimensió pràctica, que cerca incidir en la transformació 
o construcció del món, en especial del futur immediat. Així, la filosofia política ha de complir 
amb una doble tasca descriptiva i normativa: pensar el present i construir els mons possibles. 
Per això s’ha d’alliberar de qualsevol anacronisme, això és, ha d’ajustar el seu discurs a les 
circumstàncies històriques —sociopolítiques i filosòfiques— en què ens ha tocat viure. En 
paraules del mateix Bermudo,

ens ha tocat pensar després de Marx, de Freud, de Nietzsche, de Wittgenstein, de Foucault, de les 
aventures nihilista, analítica i deconstruccionista; i després de les guerres mundials, de l’holocaust, 
d’Hiroshima i del Gulag; després del Maig-68, de la revolució cultural xinesa i del mur de Berlín; 
fins i tot després de les barbàries d’Uganda, Sarajevo, Kosovo i Txetxènia. No podem fer com si res 
de tot això no hagués passat o com si fossin simples heretgies o perversions contingents, tancades en 
el temps, que ens haurien de servir d’inspiració per a major ortodòxia. Tot això ha passat en l’espai 
social i polític creat per la raó; podem pensar-ho com el seu efecte, el seu error o la seva impotència; 
però no podem pas deixar de pensar-ho; el nostre destí és comprendre-ho (Bermudo, 2001: 44).

El nostre destí és comprendre-ho i transformar-ho, afegiríem nosaltres. Nogensmenys la 
filosofia, en la seva metamorfosi històrica, sovint ha perdut bona part la seva essència pràctica, 
esdevenint un discurs especulatiu i una actitud contemplativa. En canvi, en els seus orígens la 
filosofia fou política: va néixer a la ciutat i assumí com a objectiu pensar-la. És pertinent, doncs, 
mirar de rescatar aquest sentit originari de la filosofia i tornar a fer filosofia política en lloc de 
filosofia de la política.

Les pàgines que vénen a continuació són el resultat d’una recerca de 4 anys en el camp dels 
moviments socials que ha anat acompanyada, per part del seu autor, d’una implicació en diver-
ses lluites socials i col·lectius que aposten per una transformació de l’ordre actual. Així, durant 
el temps de la meva recerca he tingut l’honor de poder participar en projectes relacionats amb la 
recuperació de la memòria històrica, amb la contrainformació i la comunicació dels moviments 
socials i en el moviment estudiantil, entre d’altres. L’assemblearisme, la criminalització medi-
àtica, les petites victòries i les vivències inherents conformen un bagatge que, inevitablement 
acompanya aquesta tesi doctoral. Tot i que aquest activisme no forma part de la investigació, 
l’experiència activista ajuda sense dubte a eixamplar i aprofundir la comprensió que hom pot 
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tenir dels moviments socials. No diem pas que de l’anècdota o de l’experiència particular se’n 
pugui fer categoria, però sí que qualsevol categoria teòrica esdevé erma i inservible si no se la 
contrasta constantment amb l’experiència. D’aquesta praxi perpètua entre teoria i pràctica neix 
la possibilitat d’un pensament emancipador capaç de contribuir al vertader canvi social.

2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Sembla haver-hi força consens en el fet que l’anomenat moviment «antiglobalització» és un pro-
cés multidimensional i multicausal que ha passat, durant la seva curta però intensa història, per 
una sèrie de fases i etapes. Així, es considera que el moviment com a tal s’engega a mitjan dels 
anys 1990 (tot i que compta amb antecedents clau durant els deu anys anteriors) i adquireix les 
màximes cotes de visibilitat i intensitat entre 1999 i 2001, donant pas, després, a «rèpliques» que 
prenen la forma de les protestes del «no a la guerra» (en oposició a la intervenció armada contra 
Iraq per part de la coalició occidental) o que consoliden processos històrics com el del Fòrum 
Social Mundial. Sembla prou acceptat, també, que estem parlant d’un dels cicles de protesta 
més importants des dels anys 1960, independentment de quina sigui la valoració que hom en 
pugui fer de les seves fites, èxits o conseqüències pràctiques. S’han escrit milers de pàgines que 
versen sobre l’aixecament zapatista, o sobre les protestes de Seattle el novembre de 1999 o les de 
Gènova el 2001; al cap i a la fi, tots aquests esdeveniments són fites ineludibles per a qualsevol 
persona que vulgui comprendre l’esdevenir dels moviments socials en el canvi de segle.

Ara bé, dins de tot aquest procés, hi ha un actor que potser no ha estat prou conegut ni 
reconegut, ni estudiat amb profunditat i de manera suficientment exhaustiva: ens referim a 
l’Acció Global dels Pobles (AGP). Darrere d’aquest nom grandiloqüent s’hi amaga una innova-
dora xarxa forjada informalment sota la humitat de la selva xiapanenca cap al 1996 i nascuda 
oficialment a Ginebra el mes de febrer de 1998. El seu objectiu era tan simple com ambiciós: 
activar mecanismes que permetessin teixir una articulació de lluites de base, a escala mundial, 
contra els acords i les institucions del capitalisme neoliberal, especialment l’Organització Mun-
dial del Comerç. Tot sembla indicar que l’AGP no és tan un grup, un col·lectiu o una xarxa de 
grups, sinó més aviat un espai en el qual diferents grups interaccionen.

Malgrat ser una gran desconeguda, pensam que l’AGP és de molt interès acadèmic, al 
manco per dos motius. El primer, perquè la seva irrupció i el model que implementava jugaren 
un paper catalitzador en la fase embrionària del moviment «antiglobalització», permetent l’esta-
bliment d’una sèrie de contactes, vincles i circulació d’activistes i coneixement. El segon motiu 
és per la mateixa naturalesa política de la xarxa, que adoptava un model híbrid d’«organització 
sense organització» i assumia uns plantejaments pel que fa el canvi social lligats a la vindicació 
de la diversitat, la desobediència i la incidència local amb una aspiració global. Dit altrament, 
conèixer en detall la història i la filosofia política de l’AGP és d’especial interès si el que es vol 
és millorar el coneixement i la comprensió dels moviments socials de resposta al capitalisme 
neoliberal i la naturalesa de les transformacions sociopolítiques que es produeixen en el canvi de 
segle. Més encara: l’experiència de l’AGP proporciona elements interessants per a la teorització 
i posada en pràctica de models innovadors d’articulació de lluites socials, especialment en un 
context en què la tecnologia de la comunicació proporciona eines que es poden apropiar per 
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aquest ús.
Per suposat, sí que hi ha bibliografia que ha mirat de fer aproximacions a l’estudi de l’AGP. 

Això no obstant, en general es disposa de poques obres que l’abordin de manera prou específica 
i sistemàtica. La majoria d’aportacions sobre l’AGP, per tant, són d’alguna manera parcials (cen-
trades en algun aspecte de la xarxa) o tangencials (referint-se a ella en el marc d’una recerca més 
àmplia). De la mateixa manera, no es compta tampoc amb una recopilació sistemàtica de les 
seves conferències i reunions, ni tampoc amb una contextualització àmplia de la seva aparició i 
desenvolupament en el context del conjunt del moviment «antiglobalització».

Així, tenim que per diverses raons l’AGP no ha estat un objecte d’estudi sistemàtic; en 
podem aventurar alguns d’aquests motius: a una naturalesa ontològica complexa se li afegeixen 
dificultats metodològiques importants a l’hora d’acotar i obtenir la informació sobre la xarxa; 
tampoc no és gens fàcil de desxifrar quina és la seva influència concreta en un moment en què 
la diversitat d’actors en comunió adquireix grans dimensions (nogensmenys, s’arribà a parlar de 
«moviment de moviments»).

D’alguna manera, doncs, l’estat de la qüestió sobre l’estudi de l’AGP ens remet a una sèrie 
de preguntes que són les que orienten la nostra investigació. Què és l’AGP i quin estatus onto-
lògic té? Es tracta d’un col·lectiu, d’una xarxa, d’una coalició, d’un procés complex d’articulació 
sui generis? Com se l’ha estudiada, l’AGP? Quin estatus epistemològic té? Quins problemes i 
limitacions hi trobem en les anàlisis que se n’han fet? Com podríem superar-los? Tot plegat ens 
porta a la qüestió de quina és la història de l’AGP, quines característiques té, quin és el context 
en què apareix i quines són les seves influències i antecedents. Quina és la seva filosofia polí-
tica? Quina és la seva relació amb el conjunt del moviment «antiglobalització»? Quin és el seu 
llegat? Representa o pot representar un model per a l’articulació de lluites contra el capitalisme 
neoliberal?

Precisament, un dels autors que en els darrers anys més s’ha interessat pel paper dels mo-
viments socials de base en el context del capitalisme contemporani ha estat David Harvey. 
Sense ser els moviments socials el seu objecte d’estudi específic, aquest autor sí que ha aportat 
elements d’anàlisi sobre les mediacions que, eventualment, permeten que processos de mobi-
lització locals tinguin incidència política a escales diferents. I també al contrari: quin joc es du 
a terme en el si de moviments de base quan entren en contacte amb grans processos de canvi 
social. D’alguna manera, Harvey s’ha interessat per analitzar i escrutar el locus del canvi social. 
Com conciliar les experiències locals i puntuals de resistència amb els grans projectes d’eman-
cipació social quan, sovint, sembla que es produeix una contradicció entre aquests dos pols? 
Pensam que algunes de les respostes que Harvey proposa a aquests dilemes són de gran ajuda 
per a l’estudi dels moviments socials en general i de l’AGP en particular.

3. MARC TEÒRIC I HIPÒTESIS DE PARTIDA

En el benentès que aquesta investigació no versa sobre un autor en concret sinó, més aviat, sobre 
un procés històric protagonitzat per un actor específic, el marc teòric adoptat és forçosament 
plural. Així, pel que fa a l’anàlisi del desenvolupament del capitalisme i els canvis econòmics, 
polítics i socials del segle XX assumim les categories d’anàlisi d’autors com Eric Hobsbawm 
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(canvis culturals), David Harvey (pas del fordisme al «post-fordisme»), Bernat Riutort (canvis 
en l’«estructura social d’acumulació») o Geoff Eley (història de l’esquerra). Pel que fa a l’estudi 
del cicle de moviments de final de segle s’assumeixen, críticament, bona part de les aportacions 
d’autors i autores com Naomi Klein, Ramón Fernández Duran, Amory Starr, Jeffrey Juris i Da-
vid Graeber. Finalment, en l’estudi de l’AGP, es parteix de la proposta de Raymond Williams i 
David Harvey sobre el «particularisme militant», al mateix temps que s’assumeixen parcialment 
algunes de les propostes teòriques d’autors com Jeffrey S. Juris (estudi de les xarxes activistes).

La hipòtesi general de partida d’aquest treball és que l’Acció Global dels Pobles ha contri-
buït a generar noves visions utòpiques emancipadores de la interacció política i social basada 
en la coordinació global entre diverses lluites locals. A més a més, es pensa que l’AGP es pot 
llegir dialècticament com un procés d’articulació de particularismes militants amb una ambi-
ció global emancipadora. Aquest enfocament dialèctic ens permet transcendir lectures lineals, 
causals i reduccionistes del naixement i evolució de l’AGP i del conjunt del moviment «anti-
globalització». A més a més, tot plegat ens permet treure a la llum els plantejaments polítics de 
l’AGP pel que fa a la democràcia, l’anticapitalisme i l’acció directa de desobediència civil i el 
debat «violència/noviolència», així com la relació que hi ha entre això i l’evolució del conjunt 
del moviment.

4. OBJECTIUS

A partir de la hipòtesi general de la qual es parteix, s’ha considerat adient organitzar la recerca 
en una sèrie d’objectius que ens permetin avançar però sense perdre en cap moment la referèn-
cia o fil conductor. Així, l’objectiu general d’aquesta recerca és el de fer una anàlisi crítica de 
l’Acció Global dels Pobles i del seu paper en el cicle de protestes contra el capitalisme neoliberal 
dels anys 1990 i 2000. Per mirar d’assolir aquest objectiu mirarem d’avançar mitjançant una 
sèrie d’objectius específics:

1. Comprendre amb cert detall el context històric, polític, econòmic i social en el qual 
emergeix l’AGP.

2. Detallar la història de l’AGP des dels seus antecedents i naixement formal fins a la seva 
progressiva desaparició de facto.

3. Valorar críticament els diferents enfocaments que s’han fet servir per a l’estudi de l’AGP.
4. Aplicar el marc teòric del particularisme militant a l’estudi de l’AGP.
5. Desgranar la filosofia política de l’AGP en les seves dimensions internacionalista, de-

mocràtica i activista, així com comprendre els models de protesta que es desprenen de la seva 
experiència.

6. Extreure una sèrie de conclusions sobre les experiències i els models d’articulació de l’ac-
tivisme en un sentit emancipador en el canvi de segle.

5. METODOLOGIA

La investigació duta a terme per fer aquest treball consisteix, bàsicament, en un estudi bibli-
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ogràfic i webgràfic. A partir d’una revisió exhaustiva s’han seleccionat una sèrie de materials 
primaris i secundaris que s’han considerat rellevants en funció del tema, l’enfocament i els 
objectius de la recerca. Així, per a l’univers d’investigació s’han pres una sèrie d’obres relacio-
nades amb l’Acció Global dels Pobles en particular i amb el moviment «antiglobalització» en 
general, així com també una revisió dels textos de David Harvey relacionats amb la teoria social 
i l’estudi de les dinàmiques de transformació social lligades als moviments de base. L’estudi 
comprensiu del marc teòric proposat per aquest autor ens permet fer una sèrie de propostes d’a-
nàlisi de l’Acció Global dels Pobles, tot «llegint-la» en tant que procés problemàtic d’articulació 
de particularismes militants amb una visió global. També s’ha fet un buidatge de la base de 
dades de protestes de l’AGP i dels seus documents per tal de fer una reconstrucció històrica i 
cronològica dels fets més rellevants del període estudiat.

6. ESTRUCTURA I CONTINGUTS GENERALS

En aquesta tesi hem mirat de seguir una estructura el màxim de clara, ordenada i coherent. Per 
això hem considerat oportú començar amb un plantejament més general i contextual (Capítol 
2), per poder aprofundir a continuació amb la història de l’AGP (Capítol 3) i l’anàlisi crítica de 
diferents marcs teòrics que permeten abordar el seu estudi (Capítols 4 i 5). Finalment, es miren 
de treure les claus interpretatives de la filosofia política de l’AGP (Capítols 6 i 7). Així, es co-
mença per allò general, a continuació s’entra al detall per a, finalment, tornar als plantejaments 
generals de l’AGP emmarcada en la seva realitat sociohistòrica. Pensam que aquesta estructura 
és la que més ens permet, en un ordre de lectura lineal, desgranar de manera més clara i precisa 
les argumentacions i raonaments. Tanmateix, cada capítol té entitat pròpia i es pot llegir de 
manera autònoma. A més a més, durant el treball trobam diverses referències creuades per tal 
de facilitar la comprensió.

Així, després d’aquesta introducció (capítol 1), començam la recerca amb un capítol titulat 
«El naixement d’una incipient resistència global» (capítol 2), en el qual es miren d’introduir al-
guns dels elements d’anàlisi més importants per tal de comprendre el context en el qual irromp 
el moviment «antiglobalització». I és que aquesta emergència movimentística no es pot enten-
dre pas si no es tenen en compte els condicionants estructurals que el sostenen (per exemple 
l’hegemonia d’un capitalisme de tall neoliberal), així com els antecedents que anticipen moltes 
de les seves característiques (com el cicle de protestes del «1968» i els «nous moviments socials»). 
Així doncs, en aquest primer capítol es mira de posar sobre la taula els elements clau que, més 
endavant, serviran de punt de referència per a l’estudi de l’AGP.

El tercer capítol, titulat «Història de la xarxa Acció Global dels Pobles», repassa cronològi-
cament els fets més rellevants de la història de la xarxa, tenint en compte els seus orígens vin-
culats al moviment zapatista i les múltiples conferències globals i regionals que s’han organitzat 
en nom de la xarxa. En aquest capítol també es repassa el paper que la xarxa ha jugat en algunes 
de les principals fites de la protesta contra el capitalisme neoliberal (Dies d’Acció Global, Ca-
ravanes Intercontinentals, etc.).

El quart capítol porta per títol «La naturalesa de l’AGP i les principals interpretacions que 
se n’han fet». Tal i com s’indica en el títol, doncs, aquestes pàgines es destinen a analitzar crí-
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ticament els diferents enfocaments a través dels quals s’ha estudiat total o parcialment l’AGP.
El cincquè capítol proposa una interpretació inèdita de l’AGP que eventualment permet su-

perar algunes de les limitacions dels enfocaments del capítol anterior. Sota el títol «L’AGP sota 
el prisma dialèctic: del particularisme militant a l’ambició global» es mira d’aplicar críticament 
el marc teòric proposat per David Harvey (la dialèctica i la tesi del particularisme militant) a 
l’estudi de l’AGP.

El sisè capítol, anomenat «La filosofia política de l’AGP», planteja una reconstrucció com-
prensiva del que podria ser la filosofia política de l’AGP en les seves dimensions d’internaciona-
lisme anticapitalista plural, de democratització i empoderament de base local i d’acció directa 
caracteritzada per la desobediència civil. És en aquest capítol on es proposa una interpretació 
de la dimensió emancipadora de l’AGP i el seu rol durant el moviment del qual forma part.

Finalment, el setè i últim capítol presenta una sèrie de conclusions que es desprenen de la 
nostra investigació i que poden contribuir a encetar noves vies de recerca i reflexió envers el 
paper dels moviments socials i la seva articulació en el context sociopolític de començaments 
del segle XXI.
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CAPÍTOL 2. EL NAIXEMENT D’UNA 
INCIPIENT RESISTÈNCIA GLOBAL





INTRODUCCIÓ

Els moviments de protesta que esdevenen mundialment coneguts quan just acabava el segle 
XX, etiquetats sovint com «moviment antiglobalització», no es poden pas entendre sense in-
serir-los en un cicle de protesta més ampli. Al cap i a la fi, malgrat la seva aparent novetat, són 
el resultat històric de les importants transformacions econòmiques i socials que s’han experi-
mentat durant la segona part del segle XX i, també, beuen del llegat de l’últim gran cicle de 
mobilitzacions dels anys seixanta i setanta, del qual emergiren els «nous moviments socials». És 
per això que en aquest capítol mirarem d’introduir alguns dels elements d’anàlisi més impor-
tants per comprendre el context en el qual irromp el «moviment antiglobalització». Per fer-ho, 
començarem analitzant la crisi del capitalisme regulat, que arriba després d’uns anys de sinergia 
entre el fordisme i el keynessianisme, en una època que comporta grans transformacions en 
molts de nivells. A continuació resumirem algunes de les respostes socials a aquestes transfor-
macions, especialment les que tenen a veure amb el sorgiment dels «nous moviments socials» 
i la «nova esquerra». Tot seguit caldrà veure la gènesi i la progressiva hegemonia que assoleix 
el projecte neoliberal, des de les primeres experiències polítiques de Nova York i Xile fins al 
Consens de Washington, passant pels governs de Reagan i Thatcher. Finalment, aquest capítol 
conclou amb el sorgiment d’una nova onada de contestació que s’oposa críticament al nou ordre 
del «capitalisme global».

1. DEL «BOOM» DE LA POSTGUERRA A LA CRISI DEL CAPITALISME 
REGULAT

El tercer quart de segle XX es coneix com l’època del gran boom, els trente glorieuses dels 
francesos, o l’«edat d’or» dels angloamericans. Fou un episodi del capitalisme de postguerra 
que s’ha considerat, essencialment, una mena de «matrimoni» entre el liberalisme econòmic 
i la socialdemocràcia (a Europa) o la política rooseveltiana del New Deal (als EEUU), amb 
influències, també, d’idees de planificació econòmica de l’URSS (Hobsbawm, 1998). No és 
casual que obres molt influents en el pensament de l’època considerin que tan el capitalisme 
com el comunisme en la seva versió «pura» havien fracassat; l’únic horitzó que hi havia per 
endavant era construir la «combinació precisa d’Estat, mercat i institucions democràtiques» 
(Harvey, 2007: 17).1 Potser sigui agosarat parlar de «matrimoni», però sí que sembla clar que 
durant aquesta etapa, que també s’ha batejat com la del «capitalisme regulat» (Riutort, 2001), 
es produí un «pacte capital-treball» que permeté, al món occidental, uns nivells de benestar 
molt elevats i una alta ocupació laboral.2 Si es parla d’«edat d’or», però, és perquè el que es 
visqué durant aquests anys no fou tan sols una nova fase culminant del cicle de Kondratiev, 
com ja havien estat l’expansió victoriana de 1850-1873 i la belle époque; en aquesta ocasió, el pic 

1 Un exemple d’aquestes obres de l’època és el text de Robert Dahl i Charles Lindblom (1953).

2 El creixement del producte per capita dels EEUU, Alemanya i Anglaterra en les dècades dels 50 i 60 fou més de dues vegades 
superior al dels seixanta anys anteriors al període de crisi iniciat el 29. Pel que fa al PIB dels països de l’OCDE, entre el l’any 1960 
i el 1973, creixé una mitjana del 5%, mentre que altres indicadors macroeconòmics mantenien una tònica equivalent durant el 
període (Riutort, 2001).
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del cicle econòmic coincidí amb una expansió extraordinària en termes d’escala i profunditat 
(Hobsbawm, 1998). Tot plegat s’articulava en un ordre mundial erigit mitjançant els acords de 
Bretton Woods i la creació de diverses institucions com l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU), el Banc Mundial (BM), el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc de Pagaments 
Internacionals de Basilea, que tenien com a finalitat contribuir a l’estabilització de les relacions 
internacionals. També s’incentivà el lliure comerç mitjançant un sistema de tipus de canvi fixos 
subjecte a la convertibilitat del dòlar estatunidenc en or a un preu fix. Aquest sistema existí sota 
el paraigües protector de la potència militar d’EEUU, i tan sols la Unió Soviètica i la Guerra 
Freda imposaven un límit al seu abast global (Harvey, 2007).

1.1. L’ESTRUCTURA SOCIAL D’ACUMULACIÓ DEL CAPITALISME REGULAT

A l’hora d’analitzar l’estructura i la dinàmica de les societats capitalistes són diverses les tradi-
cions de pensament econòmic i social que han centrat la seva atenció en els processos d’acu-
mulació de capital.3 Aquests enfocaments parteixen de la base que, com a sistema econòmic, 
el capitalisme es reprodueix ampliant-se, però no només s’amplia en cada cicle productiu sinó 
que, a mesura que passen els cicles, es modifica internament (Riutort, 2001).4 Així, cada cicle 
d’acumulació de capital comença amb la inversió i acaba amb la venda del producte, la mer-
caderia. En un context d’economia de mercat, l’acumulació ampliada requereix en cada cicle 
una major inversió i la corresponent expansió del mercat en el qual vendre l’increment de la 
producció. És per això que

[l]’expansió del mercat requereix de cada vegada una major quantitat de relacions socials 
abans regides per altres regles entrin en la dinàmica de la mercantilització i que, alhora, sor-
geixin nous productes mercantilizables que passin a convertir-se en necessitats i siguin de-
mandats pels consumidors. El capitalisme condueix a una mercantilització cada cop ma-
jor de les relacions socials i a la creació de «noves necessitats» (Riutort, 2001: 17-18).

Ara bé, el punt essencial d’aquesta anàlisi rau en el fet que la dinàmica d’acumulació am-
pliada pressuposa un entorn social i institucional que la faciliti. Aquest entorn està constituït 
per un «conjunt articulat d’hàbits, costums, convencions, administracions, contractes, drets de 
propietat, legislacions, etc.», que, per a cada societat i època històrica, «faciliten i estimulen el 
manteniment d’una taxa de guany suficient i, per tant, la inversió de capital». Es tracta d’un 

3 Economistes clàssics com Ricardo, crítics de l’economia política com Marx, importants pensadors de l’escola alemanya com 
Weber i Schumpeter,  l’escola keynessiana de la mà de Sraffa, i altres autors com Bell, Giddens i Gintis (Riutort, 2001).

4 Les causes d’aquesta dinàmica són bàsicament dues: (1) la competència entre els capitalistes indueix a l’intent d’augmentar la 
productivitat (la quantitat produïda per treballador i hora de feina). Augmentar la productivitat significa poder vendre més barats 
els productes i guanyar, així, quota de mercat, cosa que augmenta beneficis i facilita l’augment d’escala de la producció renovada. 
Els capitalistes que no són capaços d’entrar en aquest joc es veuen desplaçats amb el temps; (2) el sistema capitalista tendeix a 
introduir innovacions tècniques i organitzatives que estalvien mà d’obra, per aconseguir igual o major productivitat. Aquesta 
estratègia debilita la capacitat de resistència i organització dels assalariats respecte del capital, la qual cosa pot traduir-se en un cost 
menor de la força de treball i/o en un major rendiment d’aquests en el procés de treball, aconseguint un augment de les taxes de 
benefici del capital (Riutort, 2001).
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entorn que es resumeix en el concepte d’«estructura social d’acumulació» i que incideix de ma-
nera decisiva sobre les condicions que contribueixen a l’augment o la disminució de la taxa de 
guany (Riutort, 2001).

L’«estructura social d’acumulació» és un concepte que prové de Gordon, Edwards i Re-
ich (Gordon i altres, 1986) i és una de les principals aportacions dels teòrics de l’anomenada 
«Escola Política Radical», sorgida els anys seixanta als EEUU de la mà dels esmentats autors, 
juntament amb Weisskopf o Bowles (Bowles i altres, 1984). Amb aquesta noció d’«estructura 
social d’acumulació», doncs, es mirava de descriure els requisits institucionals que satisfan en 
cada moment històric el procés d’acumulació de capital.5 Riutort (2001), que ha ampliat la 
noció en un anàlisi que convergeix amb el de Lipietz (1997), tot i que aquest últim no utilitza 
el mateix terme, considera que l’estructura social d’acumulació pot ser definida en torn a vàries 
articulacions socials o eixos de relacions.6 Aquest marc permet caracteritzar les diferents estruc-
tures socials d’acumulació que han presentat les economies capitalistes durant el segle XX, que 
coincideixen amb el que els economistes han observat pel que fa les ones llargues d’expansió i 
crisis del capitalisme. A més a més, l’enfocament permet establir criteris de distinció entre di-
ferents estructures socials d’acumulació i també una periodització que divideix les estructures 
socials d’acumulació en fases de consolidació i decadència.

La naturalesa cíclica del capitalisme, estudiada per teòrics com Marx (2000), Kondratief 
(1979) o Schumpeter (2002), queda prou palesa també en l’anàlisi de les estructures socials 
d’acumulació. De fet, aquest enfocament permet explicar els períodes de consolidació o de-
cadència. Sol passar que, després d’un període de consolidació, les condicions de l’estructura 
social d’acumulació que garantiren un llarg període d’expansió, es converteixen en obstacles 
que desacceleren el procés. Simultàniament i progressiva, s’inicia un període d’«assaig i error», 
en forma de conflictes, canvis en certes institucions, noves formes de producció, experiències 
innovadores, etc., que va confluint segons els seus resultats econòmics i els límits que imposa 
la reconfiguració de l’hegemonia social i política, en una nova estructura social d’acumulació. 
Aquesta, es va articulant i configurant quan encara no ha desaparegut la vella. Un punt molt 
important que cal remarcar, emperò, és que la sortida d’una estructura social d’acumulació 
no està donada a priori; més aviat és històrica: la presència d’uns o altres agents socials, com 
interpreten la realitat i les accions que emprenen en unes condicions donades condueix, en un 
sentit o altre, a processos de transformació que erigiran la nova estructura social d’acumulació 
(Riutort, 2001).

D’aquesta manera, es pot dir que, a les acaballes del segle XIX i començaments del XX, el 
capitalisme havia entrat en una fort procés de centralització i concentració dels sectors econò-
mics més rendibles, generant-se en ells un procés d’oligopolització; per aquesta raó s’anomena 
«capitalisme oligopòlic» aquesta estructura social d’acumulació corresponent a aquest període, 
que pot datar-se en la seva fase d’expansió entre 1899 i 1929, segons països, i pel que fa la seva 
crisi, entre 1929 i 1945 (Riutort, 2001). Finalitzada la segona Guerra Mundial, el capitalisme 

5 Es pot seguir una discussió amb certa profunditat sobre aquest concepte a Kotz, McDonough i Reich (1994).

6 Aquests eixos són sis: (1) les relacions capital-capital; (2) les relacions capital-treball; (3) les relacions treball-treball; (4) les 
relacions Estat-economia; (5) les relacions entre centres d’acumulació preferent i perifèria i semiperifèria; i (6) la relació procés de 
producció capitalista amb el medi natural i humà (Riutort, 2001).
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es reorganitza sobre la base d’un ampli consens social en torn al creixement de la producció i la 
redistribució entre les diverses classes i grups socials. Emergeix, per tant, una nova estructura 
social d’acumulació que té uns trets diferents de l’anterior. La nova característica, ara, és que 
cada Estat regula les condicions sobre les quals es duu a terme aquest compromís i model de 
creixement en la seva societat. Per això se sol anomenar «capitalisme regulat» aquesta nova es-
tructura social d’acumulació, en referència a aquest nou tret que la caracteritza. Segons aquesta 
anàlisi, el capitalisme regulat presenta una fase d’expansió o consolidació que, amb folgança i 
segons els països, pot datar-se entre 1946 i 1970, i una fase de crisi o decadència que va de 1970 
fins 1993, període en què també es produeix un procés d’assaig i error en què es comença a 
albirar la configuració d’una nova estructura social d’acumulació ja articulada, però encara no 
consolidada (Riutort, 2001).

L’anàlisi de Riutort (2001) de l’estructura social d’acumulació del capitalisme regulat en la 
seva fase de consolidació (1946-1970) remarca la consolidació, en els països del Centre, d’un 
pacte social entre capital i treball, que consistia a l’acceptació, per part del capital, de la integra-
ció dels sindicats en el procés econòmic i polític i les pujades salarials en funció d’increments de 
productivitat; mentrestant, el treball acceptà el control capitalista dels processos de producció 
i inversió, així com la lògica de la rendibilitat privada en la localització de la inversió i, relati-
vament, en el comerç internacional. Aquesta dinàmica del compromís es sustenta en un joc de 
suma positiva entre capital i treball centrat en la relació producció-distribució, és a dir, tan el 
capital com el treball milloren de manera sostinguda les seves respectives condicions respecte 
del període anterior. En aquest marc general, però, la relació capital-treball fou hegemonitzada 
pel primer; això no obstant, a Europa Occidental, especialment en els països escandinaus, el pes 
del segon fou major que en els EEUU i Japó, la qual cosa tingué com a conseqüència un major 
desenvolupament de les polítiques socials dels estats europeus-occidentals (Riutort, 2001).7

De manera paral·lela, en els països capitalistes del Centre l’Estat intervenia en l’economia 
gestionant la demanda mitjançant polítiques fiscals redistributives i implementant polítiques 
monetàries que estimulaven el creixement econòmic. La regulació servia als interessos immedi-
ats, tan del capital oligopolista com dels treballadors representats sindicalment: als primers se’ls 
garantia l’estabilitat del procés d’acumulació i la pau social; als segons se’ls oferia reconeixement 
com a agents socials, extensió de polítiques socials a tota la població i integració en el sistema 
social. Aital autonomia relativa de la política econòmica dels estats només podia donar-se en el 

7 Això tenia, com a rerefons, l’existència d’una competència oligopolista entre els sectors d’alta productivitat en el si de les 
economies del capitalisme avançat. Internacionalment, aquesta competència estava dominada per les multinacionals dels EEUU, 
mentre que en els altres països del Centre aquestes multinacionals estatunidenques es combinaven i es distribuïen en el mercat 
amb grans empreses autòctones, algunes d’elles de dimensions multinacionals. És a partir dels anys seixanta que es van consoli-
dant grans empreses multinacionals en certs països d’Europa Occidental i Japó que entren en competència amb les dels EEUU. 
La resta de l’economia mercantil dels països capitalistes avançats es regia per la competència entre petites i mitjanes empreses 
que empraven una considerable quantitat de força de treball per a una menor rendibilitat, jugant un paper subordinat a les grans 
empreses (Riutort, 2001). L’altra cara de la moneda és la segmentació dels mercats de treball en l’interior de les formacions socials 
del capitalisme avançat. Si d’una banda hi havia els treballadors primaris de la gran indústria de producció en sèrie fordista i dels 
serveis, amb estàndards de consum que emulaven la classe mitjana, on el treballador típic era l’home qualificat-adult-blanc, de 
l’altra hi havia els treballadors secundaris no qualificats amb salaris i condicions de treball notablement inferiors; entre els seus 
components la majoria eren immigrants, dones, minories ètniques, joves i treballadors de regions manco desenvolupades o en 
crisi. En aquest període els grans sindicats —més característics dels països escandinaus i de l’Europa occidental que no pas dels 
EEUU i Japó— eren reconeguts com a peça clau en la canalització i gestió de l’estructura i dinàmica de la força de treball i esta-
ven dominats, sobretot, per treballadors del sector primari (Riutort, 2001).
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marc de les regles i institucions de regulació macroeconòmica de Bretton Woods: el canvi fix 
de les diverses monedes amb el dòlar-or, que vinculava de fet durant tot el període el sistema 
monetari internacional al «sistema dòlar», i el control pels estats de la mobilitat internacional de 
capitals. L’objectiu d’aquestes mesures era garantir l’estabilitat macroeconòmica de les economi-
es dels estats sota la tutela estatunidenca en un moment en què la prioritat en termes econòmics 
era impulsar el creixement, possibilitant una política econòmica relativament autònoma dels 
estats, orientada a la consecució de la plena ocupació (Riutort, 2001).

En l’àmbit de les relacions internacionals, el vell colonialisme europeu fou substituït pel 
neocolonialisme dels EEUU que garantien les institucions monetàries, financeres, comercials 
i militars sorgides després de la segona Guerra Mundial. Aquest neocolonialisme es basava en 
les relacions de dependència de la Perifèria capitalista subdesenvolupada respecte del Centre 
desenvolupat. La Perifèria s’especialitzava en el subministrament de matèries primes, certs pro-
ductes agrícoles i energia a un Centre que exportava productes manufacturats amb un gran 
component de valor afegit (Amin i González, 1995). Els termes d’intercanvi entre el Centre 
i la Perifèria foren crònicament desfavorables per aquesta última. Al cap i a la fi, la disciplina 
econòmica dels EEUU sobre altres països del Centre, de les perifèries i de les semiperifèries, 
venia acompanyada pel control militar que s’exercia amb contundència en desviar-se del statu 
quo establert. Al mateix temps, els EEUU garantien la pervivència del sistema com un tot front 
al «perill comunista», a través d’una política d’aliances multilaterals, la més important de les 
quals fou l’OTAN. Les potències europees —juntament amb Japó en certes zones del Pacífic 
asiàtic— continuaren exercint en certs indrets el colonialisme que, amb el procés de desco-
lonització, fou transformant-se amb un neocolonialisme de segon ordre, és a dir, dins de les 
possibilitats i límits que EEUU establia (Riutort, 2001).

Com hem dit, aquesta fase de consolidació del capitalisme regulat, amb ràpid creixement 
econòmic, permetia jocs sostinguts amb suma positiva: el capital oligopolista obtenia beneficis 
i el sector primari del treball i la majoria de la ciutadania millorava les seves condicions de vida. 
Aquesta situació coincidí amb la derrota de l’extrema dreta i el reforçament de les forces popu-
lars durant la segona Guerra Mundial, afavorint l’estabilització dels règims liberal-democràtics 
en els països del capitalisme avançat.8 Just acabada la segona Guerra Mundial els EEUU havien 
esdevingut l’únic focus d’acumulació de capital a gran escala i representava, de fet, la meitat del 
PIB mundial. Pocs anys després, les economies dels països europeus occidentals i Japó creixien 
a ritmes forts i sostinguts. La prolongació en el temps d’aquesta dinàmica portà a la formació 
d’altres dues grans àrees d’acumulació. Tot i que l’estructura social d’acumulació del capita-
lisme regulat és la mateixa tan als EEUU, l’Europa Occidental i Japó, el joc relatiu dels grans 
actors socials, la concreció institucional, el desenvolupament dels compromisos i la peculiaritat 
dels valors, s’inscriu en la història concreta de cada regió.9

8 Pel contrari, en els països que caigueren del costat del bloc soviètic s’imposaren règims autoritaris basats en el monopoli dels 
mitjans de poder, econòmics i ideològics per part de la nomenklatura, nova classe dominant formada per la conjunció dels càrrecs 
estatals amb els del partit comunista respectiu (Riutort, 2001).

9 Tal i com observa Riutort (2001), això configura, grosso modo, tres grans models històrics de capitalisme regulat. El primer 
és el capitalisme estatunidenc, que té els seus motors en les grans multinacionals, la norma fordista de producció i l’expansió 
contínua del consum, una gran classe mitjana i el desenvolupament del sector serveis. Aquest model copsa l’hegemonia militar i 
política occidental i s’erigeix com a «garant» de l’ordre econòmic i social en el seu àmbit d’influència. El segon gran model és el 
capitalisme europeu occidental, que es reconstruí a partir del compromís de postguerra, amb l’impuls i tutela estatunidenc. No 
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En conclusió, la peculiar convergència d’interessos en els països del capitalisme avançat en-
tre el gran capital, el sector primari del treball i la situació política resultant de la segona Guerra 
Mundial, amb la consolidació dels règims liberal-democràtics, facilità quelcom que mai no 
havia passat anteriorment en el capitalisme: l’acomodació relativa dels drets de la gran propietat 
i el reconeixement gradual de les demandes ciutadanes de drets polítics i socials. Això contribuí 
a la legitimació del sistema en el seu conjunt, fins a finals dels anys seixanta, en què s’encetà 
una etapa de malestar cultural i polític. El contramodel negatiu que representà la societat de 
tall soviètic en les societats capitalistes avançades reforçava aquest consens bàsic. Es pot dir que 
es creà un cercle virtuós de retroalimentació positiva en torn al model d’acomodació keynessià 
entre el capitalisme regulat i la democràcia (Bowles i Gintis, 1986; Riutort, 2001). A continua-
ció aprofundirem una mica més en aquesta «edat daurada» del capitalisme regulat, context que 
paradoxalment seria l’adob del sorgiment de tota una sèrie de moviments socials que marcarien 
profundament les lluites socials del nostre present.

1.2. EL FORDISME I KEYNESSIANISME ENTREN EN RESSONÀNCIA

L’economia capitalista de postguerra es desenvolupà pivotant al voltant dels EEUU, i al principi 
no era exagerat interpretar el gran boom econòmic com una extrapolació gegantina o univer-
salització de la situació d’EEUU abans de 1945 (Hobsbawm, 1998; Harvey, 1990).10 Nogens-
menys, aquest país esdevingué el model de la societat capitalista industrial. A tall d’exemple, 
l’era de l’automòbil: feia temps que havia arribat a Amèrica del nord, però després de la guerra 
arribà a Europa, i llavors, a escala més modesta, al món socialista i a la classe mitjana d’Amèrica 
llatina.11 De fet, un dels pilars d’aquest model estatunidenc que s’exportà internacionalment 
és el fordisme. Es podria considerar la data simbòlica de l’inici d’aquest sistema el 1914, quan 
Henry Ford introduí els 5 dòlars de salari i les vuit hores al dia, amb els cinc dies a la setmana, 
com a recompensa als treballadors de la línia d’assemblatge de cotxes. No cal dir, però, tal i com 
explica Harvey (1990), que en el procés d’implantació i expansió del sistema fordista, de mig se-
gle de durada, hi intervé tota una miríada de decisions individuals, corporatives, institucionals 
i estatals, moltes d’elles decisions polítiques involuntàries, preses com a respostes intuïtives a les 
tendències a la crisi del capitalisme, particularment com a manifestació de la gran depressió de 
1930. La mobilització en temps de guerra també implicà una planificació a gran escala i tota 

cal dir que això fou la base del desenvolupament dels grans estats del benestar, en el marc dels estats-nació anteriors. Una de les 
principals característiques d’aquest model és que en els acords socials i polítics participà l’esquerra política i sindical, tot determi-
nant la peculiaritat de les seves democràcies parlamentàries i els seus sistemes corporatius institucionalitzats de presa de decisions. 
La política de les grans empreses s’orientà a la creació del Mercat Comú Europeu (Riutort, 2001). Finalment, el tercer gran model 
és el capitalisme japonès, que visqué una reconstrucció que es dugué a terme sota una forta tutela estatunidenca, però immedia-
tament adquirí unes característiques pròpies. Partint de les anteriors estructures empresarials i burocràtiques, es desenvolupà un 
potent Estat interventor que planificà un procés d’industrialització de llarg termini amb fortes inversions públiques, promoció de 
grans grups empresarials i un dur proteccionisme en els seus mercats, tot acomodant-se en l’ethos confucià heretat, penetrant tant 
en l’estil de presa de decisions del gran capital, com en els hàbits dels assalariats en el treball i davant l’empresa (Riutort, 2001).

10 D’aquí la proliferació de les teories del take off inspirades en Rostow (1993).

11 Mentrestant, el baix preu dels combustibles féu del camió i l’autobús els principals mitjans de transport en la major part del 
planeta (Hobsbawm, 1998).
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una sèrie de racionalitzacions del procés del treball malgrat la resistència dels treballadors a la 
producció en cadena i la por dels capitalistes al control centralitzat.12

En realitat no hi havia res d’extraordinari en les innovacions tecnològiques i organitzatives 
de Ford: en molts d’aspectes foren una simple extensió de tendències ben establertes.13 El que 
fou realment especial, i el que en darrera instància separa el fordisme del taylorisme, era la seva 
visió de què la producció massiva significava consum massiu, un nou sistema de la reproducció 
del poder del treball, una nova política de la seva gestió i control, i fins i tot una nova estètica 
i psicologia; en definitiva, una nova mena de societat democràtica racionalitzada i moderna. 
És en aquesta direcció que va la interpretació de Harvey (1990): el fordisme de postguerra s’ha 
de veure no tan com un sistema de producció massiva solament sinó més aviat com tota una 
forma de vida. En quin sentit? No es pot reduir el fordisme a l’esfera de la producció, sinó que 
cal tenir ben present la seva influència i dimensió en l’esfera del consum: la producció en massa 
significà una estandarització del producte i un consum de masses, la qual cosa implicà tota una 
nova estètica i mercantilització de la cultura.

Aquest fordisme, per tant, no es desenvolupà de manera aïllada, sinó que la seva expansió 
es retroalimentà amb l’estructura social d’acumulació, amb les seves formes d’intervencionisme 
estatal (guiades per principis de racionalitat burocràtica-tècnica), i la configuració del poder 
polític que atorgà al sistema la seva coherència, reposant sobre nocions de democràcia econò-
mica de masses. Però també s’alimentà de l’estètica del modernisme, particularment pel que fa 
la inclinació d’aquest cap a la funcionalitat i l’eficiència (Harvey, 1990). Així, la gran empresa 
capitalista organitzava el seu procés de producció en grans cadenes de muntatge, utilitzant 
la racionalització taylorista dels temps de treball amb relació a les operacions a realitzar pels 
treballadors amb les màquines i la concatenació dels diversos treballs en una cadena continua 
de tipus fordista. Les mercaderies produïdes eren productes estàndard per a consum de grans 
masses. El fort augment de la productivitat del sistema trobava una via de sortida en elevar-se 
la capacitat adquisitiva dels assalariats pactant pujades salarials en funció dels augments d’a-
questa productivitat. Sociològicament, s’implantava una nova pauta consumista que s’estenia a 
multitud de productes i activitats, coberts fins llavors mitjançant sistemes tradicionals (Riutort, 
2001). Finalment, el fordisme es connectà amb fermesa amb la gestió keynessiana, que impli-
cava una intervenció estatal anticíclica que garantia la continuïtat de la demanda solvent amb 
la qual donar sortida als sostinguts augments de productivitat en les fases recessives del cicle 
econòmic. Es tractava, per tant, de posar en marxa una política de creixement econòmic en una 
economia capitalista basada en el consum massiu per part d’una població activa plenament em-

12 Tot i que la història de l’expansió del fordisme és convulsa, especialment en el temps d’entreguerres, a partir de 1945 es 
resolgueren les seves principals dificultats. A partir de llavors el fordisme assolí certa maduresa com a règim d’acumulació. Com a 
tal, posà les bases per un llarg boom de postguerra que romangué àmpliament intacte fins 1973. Durant aquest període, el capita-
lisme en els països del capitalisme avançat assolí un fort i relativament estable rati de creixement econòmic (Harvey, 1990).

13 Ford, igualment, féu poc més que racionalitzar velles tecnologies i una detallada divisió del treball preexistent, encara que 
traslladant la feina a treballadors estacionaris assolí uns guanys dramàtics en productivitat. El famós tractat de Taylor (1911) s’ha-
via publicat a principis del segle XX. Era una obra molt influent que descrivia com la productivitat laboral podia ser radicalment 
incrementada separant sistemàticament el procés en petites tasques especialitzades i d’acord amb estàndards rigorosos de temps 
i incentius. Al mateix temps, el pensament de Taylor tenia força antecedents, com el cas de Gilbreth i els seus experiments dels 
anys 1890. La separació entre gestió (management), concepció, control i execució (i tot el que això implica en termes de relacions 
socials jeràrquiques i de-skilling dins del procés de treball) ja estaven en camí en moltes indústries.
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pleada i cada cop millor pagada i protegida (Riutort, 2001; Harvey, 1990; Hobsbawm, 1998).
No cal dir que aquesta combinació era una creació política, que descansava sobre el con-

sens polític entre l’esquerra i la dreta en la majoria de països occidentals. Es basava també en 
un acord tàcit entre les organitzacions obreres i les patronals de mantenir les demandes dels 
treballadors dins d’uns límits que no minvessin els beneficis, i que mantinguessin les expecta-
tives d’aquests beneficis el suficientment altes com per a justificar enormes inversions sense les 
quals no s’hagués pogut produir l’espectacular creixement de la productivitat laboral de l’edat 
d’or (Hobsbawm, 1998). És així com una de les condicions de possibilitat del fordisme també 
fou certa derrota i descrèdit dels moviments radicals renaixents de la classe treballadora del 
període immediat de postguerra. En opinió de Harvey (1990), un context d’aquesta mena, el 
d’un «pacte» o «coalició» pel creixement», facilitava el sòl polític dels compromisos que feren 
possible el fordisme.14

Com ja hem comentat, es visqué una reestructuració i una reforma substancial del capi-
talisme. Aquesta anava en la direcció de la producció d’una «economia mixta» que facilità als 
estats la planificació i la gestió de la modernització econòmica, a més d’incrementar molt la 
demanda. Els grans èxits econòmics de postguerra en els països capitalistes, amb comptadíssi-
mes excepcions com Hong Kong, són exemples d’industrialització efectuada amb el suport, la 
supervisió, la direcció i de vegades la planificació i la gestió dels governs. Alhora, el compromís 
polític dels governs amb la plena ocupació i —en menor mesura— amb la reducció de desigual-
tats econòmiques, és a dir, un compromís amb el benestar i la seguretat social, donà lloc per 
primera vegada a l’existència d’un mercat de consum massiu d’articles de luxe que ara passarien 
a considerar-se necessaris (Hobsbawm, 1998). Tot plegat està relacionat amb el fet que, en els 
anys seixanta, el centre de gravetat del consens es desplacés cap a l’esquerra, en part a causa del 
retrocés del liberalisme econòmic davant la gestió keynessiana i l’aparició dels estats del ben-
estar en el sentit literal de l’expressió, és a dir, estats en què la despesa en benestar —subsidis, 
cures sanitàries, educació, etcètera— es convertí en la major part de la despesa pública total, i la 
gent dedicada a activitats de benestar social passà a formar el conjunt més important d’empleats 
públics (Hobsbawm, 1998).

Hi ha, tanmateix, dos elements importants en els quals val la pena incidir per copsar la 
naturalesa de l’edat daurada i de les transformacions que l’acompanyaren. Ens referim al paper 
de la tecnologia i a la creixent internacionalització. A continuació les analitzam.

1.3. LA «REVOLUCIÓ» TECNOLÒGICA

No es pot comprendre completament el procés de transformació endegat a mitjans del segle 
XX sense tenir en compte els canvis tecnològics que l’acompanyaren. El període de postguerra 
veié el naixement de tota una sèrie d’indústries basades en les tecnologies que havien madurat 
en el període d’entreguerres i que havien dut a nous extrems de racionalització durant la segona 

14 A tall d’exemple, els sindicats es trobaren sota atacs virulents en els anys de postguerra per mor «d’infiltració comunista» i fo-
ren finalment sotmesos a una estricta disciplina legal, com el Taft-Hartley Act de 1952. També començaren a rebre fortes crítiques 
de les seves bases i patiren atacs provinents de moviments socials feministes o de minories excloses (Harvey, 1990).
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Guerra Mundial.15 Tan és així que la construcció, la producció d’automòbils i vaixells o el des-
envolupament del transport i els equipaments esdevingueren grans motors del creixement, jun-
tament amb la irrupció de tota mena d’aparells elèctrics de consum familiar. Cal tenir present, 
en aquest context, la gran proliferació de l’ús de materials vertaderament revolucionaris com 
l’acer o el cautxú, així com els materials sintètics desenvolupats en el període d’entreguerres i 
que havien arribat a ser produïts comercialment, com el nylon, el polièster i el polietilè (Harvey, 
1990; Hobsbawm, 1998).

Aquesta mena de «revolució tecnològica» implicà certament canvis en diferents dimensions 
de la vida quotidiana en els països del Centre i fins i tot, en menor mesura, en els de la Perifè-
ria.16 A més a més, una tecnologia més complexa implica una major importància de la «R+D» 
(Hobsbawm, 1998). Finalment, en la seva immensa majoria, les noves tecnologies feien servir 
de manera intensiva el capital i eliminaven la mà d’obra (a excepció dels científics i tècnics al-
tament qualificats) o arribaven a substituir-la. Explica el propi Hobsbawm (1998) que les grans 
inversions foren un requisit important de l’edat d’or, mentre que la centralitat de les persones 
es desplaçava cap a l’àmbit del consum. Això, emperò, no fou visible fins ben entrats els anys 
vuitanta: la velocitat de l’expansió econòmica de la postguerra fou de tanta envergadura que 
durant una generació no resultà pas evident aquest descentrament de la mà d’obra industrial. 
Al contrari, l’economia creixé tan aviat que, fins i tot en els països industrialitzats, la classe tre-
balladora industrial es mantingué o fins i tot augmentà el seu percentatge dins de la població 
activa.

El desenvolupament tecnològic del període implicava uns nivells elevats de contaminació 
i deteriorament ecològic. L’impacte sobre la natura de les activitats urbanes, industrials i agrí-
coles s’agreujà per mor del gran augment de l’ús de combustibles fòssils (carbó, petroli, gas na-
tural, etc.), disparant-se el consum d’energia, fins al punt que en països com EEUU es triplicà 
entre 1950 i 1973. Val a dir que aquests impactes s’obviaven per part de la ideologia dominant 
que situava el «progrés» i la dominació humana de la natura com a elements centrals o, si més 
no, externs a moll de l’os de la discussió política (Hobsbawm, 1998).

No cal dir que una de les raons per les quals l’edat d’or fou possible cal buscar-la en el fet 
que el preu mitjà del barril de cru saudita era inferior als dos dòlars durant tot el període 1950-

15 Per autors com Hobsbawm (1998) no està clar que la revolució tecnològica expliqui l’edat d’or, tot i que n’hi hagué, i molta. 
Bona part de la nova industrialització d’aquestes dècades consistí en l’extensió a nous països de les velles indústries basades en 
les velles tecnologies: la industrialització del segle XIX, del carbó, el ferro i l’acer en els països socialistes agrícoles; les indústries 
nordamericanes del segle XX del petroli i el motor d’explosió a Europa. L’impacte sobre la indústria civil de la tecnologia pro-
duïda gràcies a la investigació científica d’alt nivell segurament no fou decisiu fins els decennis de crisi posteriors a 1973, quan es 
produïren els grans avanços de la informàtica i l’enginyeria genètica. Podria ser que les principals innovacions que començaren a 
transformar el món tot just acabada la guerra fossin en el camp de la química i de la farmacologia. El seu impacte sobre la demo-
grafia del tercer món fou immediat. Els seus efectes culturals es torbaren una mica més en deixar-se veure, però no molt, perquè 
la revolució sexual d’Occident dels anys seixanta i setanta es féu possible gràcies als antibiòtics —desconeguts abans de la segona 
guerra mundial—, que semblaven haver eliminat el principal perill de la promiscuïtat sexual al convertir les malalties venèries en 
fàcilment curables, i gràcies a la píndola anticonceptiva, disponible a partir dels anys seixanta (Hobsbawm, 1998). En qualsevol 
cas, la tecnologia i les seves innovacions ben aviat esdevingueren en part de la mateixa expansió econòmica, de manera que cal 
tenir-les en compte per explicar el procés, encara que no les considerem decisives en sí mateixes (Hobsbawm, 1998).

16 Explica Hobsbawm (1998) que la ràdio arribava ara fins els pobles més remots gràcies als transistors i les piles miniaturit-
zades de llarga durada, que la «revolució verda» transformà el cultiu d’arròs i blat i les sandàlies de plàstic substituïren els peus 
descalços, i que tota una infinitat de nous productes alimentaris, televisió, discs, rellotges digitals, calculadores a piles, equips 
electrònics s’expandiren massivament.
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1973, fent que l’energia fos considerablement barata, cosa que permetia un ampli desenvolupa-
ment de tota una «economia del petroli». Només a partir de 1973 això canvià quan el càrtel de 
productors de petroli, l’OPEP, decidí ajustar al mercat els seus preus (Fernández Durán, 2011; 
Hobsbawm, 1998).

La crisi de l’estructura social d’acumulació del capitalisme regulat impedí un impuls en la 
producció per part de la innovació tecnològica. Al menys així ho defensen autors com Riutort 
(2001), que considera que en els anys setanta els coneixements científics eren suficients per 
impulsar la maquinària del creixement, però la capacitat productiva excedia la producció real 
ja que el declivi econòmic paralitzava qualsevol gran inversió en innovació industrial i tecno-
lògica (Castells, 2001). A més a més, sembla que l’organització empresarial i el sistema fordista 
en la gran empresa oligopolista eren excessivament rígids per a l’aplicació adient de les noves 
tecnologies (Riutort, 2001).

Amb el pas dels anys, i de manera molt visible en els 1980, la classe obrera acabà essent 
víctima de les noves tecnologies aplicades al procés productiu, especialment les persones amb 
nivells de formació baixos i mitjans. Com explica Hobsbawm (1998), amb el pas de les dècades 
de la gran expansió econòmica mundial dels anys cinquanta i seixanta a una etapa de problemes 
econòmics mundials en els anys setanta i vuitanta, la indústria deixà d’expandir-se al ritme 
d’abans, que havia fet créixer la població laboral al mateix temps que la tecnologia permetia 
estalviar feina. Les crisis econòmiques de principis dels anys vuitanta tornaren a generar atur 
massiu per primera vegada en quaranta anys, al manco a Europa, escenificant el nou context 
d’acumulació de capital.

1.4. LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL MODEL

Un altre dels aspectes que cal remarcar per copsar les característiques de l’economia Occidental 
de postguerra és el procés d’expansió internacional del model. El llarg boom de postguerra fou 
molt dependent de la massiva expansió del mercat mundial i dels fluxos internacionals d’inver-
sió. Tot i els seu lent desenvolupament fora dels EEUU abans de 1939, el fordisme s’implantà de 
manera ferma tant a Europa com Japó després de 1940 com a part de l’esforç bèl·lic, i llavors es 
consolidà i expandí en el període postbèl·lic, ja sigui mitjançant polítiques directes imposades 
en l’ocupació o directament mitjançant el Pla Marshall i les subseqüents inversions directes dels 
EEUU (Harvey, 1990).

Tot això s’assegurà sota el paraigües hegemònic del poder financer i econòmic dels EEUU, 
juntament amb la seva dominació militar. Els acords de Bretton Woods de 1944 convertiren 
el dòlar en la moneda de reserva mundial i establiren un ferm vincle orgànic entre el desen-
volupament econòmic mundial i la política fiscal i monetària dels EEUU (Harvey, 1990). Dit 
altrament, l’economia capitalista es desenvolupà també al voltant dels EEUU: les dues úniques 
institucions internacionals que havien entrat realment en funcionament en virtut dels acords de 
Bretton Woods, el BM i el FMI, quedaren subordinades de facto a la política estatunidenca.17

17 Aquestes institucions tenien per finalitat facilitar la inversió internacional a llarg termini i mantenir l’estabilitat monetària, 
a més d’abordar problemes de balança de pagaments. Altres punts del programa internacional no donaren lloc a organitzacions 
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Aquesta configuració vingué de la mà d’una creixent internacionalització. No és casual 
que, per exemple, entre 1965 i 1990 el percentatge de la producció mundial dedicat a l’exporta-
ció es dupliqués (Hobsbawm, 1998). La internacionalització multiplicà la capacitat productiva 
de l’economia mundial en possibilitar una divisió internacional del treball molt més complexa 
i minuciosa. Al principi, aquesta es limità principalment a les economies denominades «eco-
nomies de mercat desenvolupades», és a dir, els països del costat estatunidenc. Certament, es 
produí un vertader augment de productes industrials, especialment entre els països desenvolu-
pats (Hobsbawm, 1998).

Endemés, durant els anys seixanta començà a prendre cos una economia de cada cop més 
transnacional, entesa com un sistema d’activitats econòmiques per a les quals els Estats i les 
seves fronteres no són l’estructura bàsica. En la seva formulació extrema, neix una «economia 
mundial» que en realitat no té una base o uns límits territorials concrets i que determina, o 
més aviat restringeix, les possibilitats d’actuació inclús de les economies de grans i poderosos 
estats. En un moment donat de principis dels anys setanta, aquesta economia transnacional es 
convertí en una força d’abast mundial, i continuà creixent amb rapidesa. Tanmateix, l’embrió 
d’aquesta transnacionalització de l’economia mundial que s’accelerà en el darrer quart del se-
gle XX ja el trobam durant l’«edat daurada» de la postguerra. De fet, ja hi havia aspectes que 
resultaven particularment visibles, com és el cas de les companyies transnacionals (que jugaren 
un paper d’internacionalitzar els mercats més enllà de les fronteres nacionals convertint-se en 
independents dels Estats), la nova divisió internacional del treball18 i el sorgiment d’activitats 
deslocalitzades [offshore] en paradisos fiscals (Hobsbawm, 1998).19 La dinàmica endegada tenia 
quelcom de paradoxal: mentre l’estructura política de l’economia mundial s’anava tornant més 
i més unitària, les economies dels grans estats es veien desplaçades per aquestes noves places 
financeres extraterritorials, situades en la seva majoria en els petits o minúsculs miniestats que 
s’havien multiplicat amb la desintegració dels vells imperis colonials (Hobsbawm, 1998).

Mentrestant, als països de la Perifèria es palesava una creixent contradicció entre les prome-
ses de desenvolupament i emancipació social i els processos reals de modernització i integració 
en el fordisme que deixaven un paratge de destrucció de cultures locals, opressió i dominació 

concretes (per exemple pel control dels preus dels productes de primera necessitat i per a l’adopció de mesures destinades al 
manteniment de la plena ocupació), o es dugueren a terme de forma incompleta. El sorgiment del GATT, el 1947/1948 n’és un 
cas representatiu (Hobsbawm, 1998).

18 La nova divisió internacional del treball començà a soscavar l’antiga. La marca alemanya Volkswagen instal·là fàbriques de 
cotxes a Argentina, Brasil (tres fàbriques), Canadà, Equador, Egipte, Mèxic, Nigèria, Perú, Sudàfrica i Iugoslàvia, especialment a 
partir de mitjans dels seixanta. Les noves indústries del tercer món abastien no només uns mercats locals en expansió, sinó també 
al mercat mundial, cosa que podien fer tant exportant articles totalment produïts per la indústria loal (com ara productes tèxtils, 
la majoria dels quals ja el 1970 havien emigrat dels seus antics països d’origen als països «en vies de desenvolupament») com 
formant part del procés de fabricació transnacional (Hobsbawm, 1998).
Aquesta fou la innovació decisiva de l’edat d’or, tot i que no quallà fins més tard. No hagués pogut passar de no ser per la revo-
lució de l’àmbit del transport i les comunicacions, que féu possible i econòmicament factible dividir la producció d’un sol article 
entre, diguem-ne, Houston, Singapur i Tailàndia, transportant per via aèria el producte parcialment acabat entre aquests centres i 
dirigint de forma centralitzada el procés en el seu conjunt gràcies a la moderna informàtica (Hobsbawm, 1998).

19 Els termes «deslocalització» [offshore] i «paradís fiscal» s’introduïren en el vocabulari públic durant els anys setanta per 
descriure la pràctica de registrar la seu legal d’un negoci en territoris generalment minúsculs i fiscalment generosos que permetien 
els empresaris evitar impostos i altres limitacions que els imposaven els seus propis països. «La esencia de los paraísos fiscales 
estriba en la transformación de una enorme cantidad de agujeros legales en una estructura corporativa viable, pero sin controlar» 
(Hobsbawm, 1998).
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capitalista a canvi d’uns pobres guanys en estàndards de vida i serveis per la població. Aquesta 
contradicció va empènyer diversos moviments d’alliberament nacional, de vegades socialistes 
però en la seva majoria burgesos-nacionalistes, que centraren molts d’aquests descontents de 
diverses maneres que tenien, com a rerefons, el qüestionament del fordisme global, la qual cosa 
era equivalent a desafiar l’hegemonia geopolítica dels EEUU (Harvey, 1990).

1.5. LA DECADÈNCIA DEL CAPITALISME REGULAT

Malgrat el que podria semblar, l’edat d’or no fou pas una bassa d’oli: es produïren nombrosos 
descontents i les tensions foren manifestes. Harvey (1990) detecta diversos signes de proble-
mes seriosos en el si del fordisme que ja apareixen a mitjans dels 1960, però les peces centrals 
d’aquest règim es mantingueren fermes al manco fins 1973. És a partir d’aquesta dècada que 
esclata amb evidència la incapacitat del fordisme i el keynessianisme de contenir les inherents 
contradiccions del capitalisme, encetant-se un període turbulent de reestructuració econòmica 
i reajustament social i polític que recorreria la dècada del 1970 i de 1980.

Són moltes les aportacions teòriques que han mirat de copsar aquestes transformacions 
del fordisme, que en realitat impliquen tota una sèrie de canvis en l’àmbit de la producció, el 
treball, els hàbits de consum, les configuracions geopolítiques o les pràctiques estatals. Sense 
oblidar pas que les regles bàsiques del mode de producció capitalista és el que segueix operant, sí 
que s’han fet alguns esforços teòrics per copsar aquests canvis (Harvey, 1990; Halal, 1986; Lash 
i Urry, 1987; Amin, 1994; Hobsbawm, 1995; Liepitz, 1992). En termes generals, es pot parlar 
d’una transició del fordisme cap a un nou escenari —de ruptures i continuïtats— que es pot 
considerar «postfordista», d’una nova estructura social d’acumulació  del «capitalisme global» 
(Riutort, 2001) o, segons el terme que fa servir Harvey (1990), d’«acumulació flexible».20

Autors com el propi Riutort (2001) senyalen que la fase de decadència del capitalisme 
regulat es palesa amb nombrosos indicadors i que es tracta d’una crisi de l’estructura social 
d’acumulació que es manifesta en una crisi d’oferta, una crisi de racionalització i una crisi de la 
norma fordista. A continuació abordam cadascuna d’aquestes dimensions.21

Crisi d’oferta. Se sol emfatitzar com a clau explicativa el fet que el capitalisme estatunidenc 
dels anys setanta i vuitanta experimentés una crisi provocada en bona mesura per l’erosió del 
«sistema de poder» de la gran empresa estatunidenca de postguerra. Les causes d’aquesta crisi 
cal buscar-les en: (1) els canvis de la configuració de la competència entre empreses transnaci-
onals dels EEUU i Japó i la CEE, on les primeres perderen posicions respecte de les segones i 
les terceres; (2) el qüestionament de l’imperialisme polític i econòmic dels EEUU per part de 
pobles del Tercer Món que de cada vegada desafiaven més l’statu quo. En termes de l’intercanvi 

20 El terme «postfordisme» és una expressió sorgida dels intents de repensar les anàlisis d’esquerres de la societat industrial i que 
fou popularitzada per Alain Lipietz, que es basà en el terme «fordisme» de Gramsci (Hobsbawm, 1998).

21 Com és el cas de la caiguda del PIB i la mitjana d’inversió de capital, la pujada de les taxes d’inflació fins arribar, en alguns 
moments dels setanta, als dos dígits, la caiguda permanentment de l’ocupació estable i el fet que el gruix de la feina que es crearà 
des de llavors serà majoritàriament precaritzat. Això últim queda prou clar si tenim en compte que la remuneració per hores de 
feina després d’una alça inicial caurà ininterrompudament, mentre que les famílies, per mantenir el nivell de vida, han de treballar 
més hores. A més a més es desaccelera la taxa de creixement de la productivitat, cauen les taxes de beneficis de les empreses i els 
estats experimenten una crisi fiscal crònica, instaurant-se la inestabilitat monetària (Riutort, 2001).
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econòmic tradicional, es dispararen els costos de seguretat del sistema capitalista i s’encariren 
els preus de les matèries primeres i dels productes energètics que s’havien traduït fins llavors en 
inputs molt barats pel procés de producció; (3) la «coalició de creixement» entre el capital i el 
treball es deteriorà, els exclosos entre els treballadors del sector secundari demandaven també 
per a ells drets socials i les noves generacions de treballadors plantejaven reivindicacions quali-
tatives que excedien el paper acordat en el model productivista, debilitant la posició de poder 
del capital i plantejant problemes de finançament a l’Estat. Per a pal·liar la pèrdua d’hegemonia 
en el sí de la producció les grans empreses incrementaren notablement els costos de supervisió 
del capital sobre el treball, la qual cosa reduïa significativament els beneficis; i (4) en el si de la 
pròpia societat estatunidenca sorgien veus i moviments socials i culturals d’oposició, amb un 
notable impacte públic, que reivindicaven un altre estil de vida més hedonista, participatiu i 
solidari, que qüestionava la cultura heretada de l’ascetisme protestant, el consumisme de masses 
i l’individualisme de la propietat (Habermas, 1991; Bell, 1977; Riutort, 2001). Així, l’hegemo-
nia de la gran empresa es deteriorà fins a tal punt que es produí una situació de bloqueig. En 
deteriorar-se el control del gran capital sobre el preu dels inputs de treball, matèries primeres 
i energia, els marges de benefici sobre els productes es reduïen. És per això que els problemes 
no venien tan del costat de la demanda com en els anys trenta, sinó que venien del costat de 
l’oferta, al créixer el preu d’aquests inputs.

Crisi de racionalització. Pel que fa Europa, especialment en el context alemany, l’Estat so-
cial del benestar passà d’impulsar l’acumulació sostinguda i l’expansió de la mercantilització a 
convertir-se en un obstacle per a la seva continuïtat. L’explicació d’això encaixa perfectament 
amb els models explicatius de les estructures socials d’acumulació: el creixement de subsistemes 
estatals desmercantilitzats —com poden ser l’ensenyament, la sanitat i les polítiques socials i 
proteccionistes en general— i d’amplis segments de la població també desmercantilitzats —
com ara el jovent, persones pensionistes, aturades o jubilades— i de valors propis del  context 
del benestar que són excèntrics a l’individualisme possessiu, acabaren per pesar sobre les taxes 
de beneficis del capital, desincentivant la inversió. Així, i de manera paradoxal, en el llarg 
termini la tendència a la universalització de les relacions mercantils del capitalisme regulat 
generava àmbits desmercantilitzats que bloquejaven la pròpia mercantilització. El cas europeu 
era, així, més aviat una crisi de racionalització: el model d’acumulació del capitalisme regulat 
entrava en crisi al no poder gestionar l’Estat les tendències a la crisi per les quals havia creat 
grans instituts i paquets de normes reguladores (Offe, 1988; Riutort, 2001).

Crisi de la norma fordista. L’augment dels ritmes i la racionalització del sistema fordista de 
producció trobaren un límit en la monotonia, parcel·lació, rigidesa i desqualificació del treball, 
en l’absentisme laboral, l’increment dels costos de control, la inquietud del treball massificat, 
etc. En decréixer la productivitat, la pauta de consum ja no s’expandia al ritme anterior. Les de-
mandes socials desbordaren la capacitat de l’Estat per atendre-les sense incrementar els dèficits 
públics. El progressiu desgast de les condicions que afavorien l’acumulació portà amb el pas del 
temps els empresaris a reconèixer l’esgotament del sistema fordista, predisposant la seva opinió 
en favor de la reconversió neofordista de les seves empreses (Riutort, 2001).

En definitiva, si l’«edat daurada» de la postguerra ja implicà tota una sèrie de grans trans-
formacions inèdites, el nou escenari obert per la crisi de l’estructura social d’acumulació encara 
acceleraria més i més aquestes transformacions, i tot plegat obtindria un correlat social. És el 
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que mirarem d’abordar en el següent apartat.

2. RESPOSTES SOCIALS A UN MÓN EN TRANSFORMACIÓ

Les transformacions multidimensionals que acompanyen el declivi de l’edat daurada de la post-
guerra són de tanta envergadura que paga la pena aturar-se a analitzar quina és la seva dimensió 
social. De fet, el malestar i les contradiccions que s’havien anat incubant durant aquells anys 
de bonança del món Occidental van esclatar de manera abrupta cap a finals de la dècada dels 
seixanta. Tots aquells episodis de protesta els interpretam avui com un dels cicles de mobilitza-
cions més importants de la història recent. El «maig del 68» i el sorgiment de la «nova esquerra» 
i els «nous moviments socials» en són, potser, les etiquetes més conegudes però que no copsen 
completament la seva importància política i social.

2.1. LES TRANSFORMACIONS EN L’AUGE I DECLIVI DEL CAPITALISME REGULAT

«Durant el tercer quart del segle XX es produí la transformació social més gran i intensa, rà-
pida i universal de la història de la humanitat». Així de categòric es mostra Hobsbawm (1998: 
291), que explica que aital mutació és extraordinària tan per llur rapidesa com per la seva uni-
versalitat. Val a dir que molts dels canvis que es produïren no eren estrictament nous al món 
Occidental; més aviat cal parlar de l’acceleració i intensificació de tota una sèrie de transfor-
macions que canviarien radicalment el món conegut fins aleshores. Així, les transformacions 
econòmiques lligades al fordisme i les polítiques keynessianes tenen el seu correlat social i això 
té un pes explicatiu decisiu per comprendre la dinàmica de les societats del capitalisme avançat. 
A continuació en repassem algunes de les més significatives:

La «mort» de la pagesia. El canvi social més dràstic i de major abast de la segona meitat de 
segle, tal com explica Hobsbawm (1998), és la «mort» de la pagesia. Des del Neolític la majora 
dels éssers humans havien viscut de la terra, dels animals domesticats i de la caça i pesca. I fins 
ben entrat el segle XX, això era quelcom encara majoritari, fins i tot en els països industrialit-
zats, amb l’excepció de Gran Bretanya. Però de manera sorprenentment ràpida, els camperols 
deixaren de llaurar la terra tan en els països no industrialitzats, on es produí un declivi de la po-
blació rural, com també en els industrialitzats. Tot i algunes excepcions, aquests països també 
es convertiren en els principals productors de productes agrícoles destinats al mercat mundial, 
i això al temps que reduïen constantment la seva població agrícola, fins a arribar a percentatges 
molt minsos. Tot això s’aconseguí gràcies a un salt extraordinari en la productivitat i amb un ús 
intensiu de capital. També hi hagué fites significatives en el camp de l’agronomia, la cria selec-
tiva de bestiar i la biotecnologia. El corol·lari d’aquesta desaparició de la pagesia era important: 
el món de la segona meitat del segle XX s’urbanitzà com mai, per mor d’aquest desplaçament 
del camp a la ciutat.22

22 Només tres regions del planeta seguien estant dominades pels seus pobles i els seus camps: l’Àfrica subsahariana, el sud i el 
sudest del continent asiàtic, i Xina. És cert que aquestes regions de població rural dominant seguien representant la meitat del gè-
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Cap a una societat «postindustrial». Les transformacions de la classe obrera industrial són 
determinants per completar la panoràmica dels canvis socioeconòmics de la segona meitat del 
segle XX. Podem dir, en primer lloc, que la classe treballadora industrial experimentà grans 
transformacions en aquest període, fins al punt que s’arribà a parlar de «societat postindustrial» 
(Bell, 1976; Ritzer, 2007). I és que quasi tan dràstic com la decadència i caiguda de la pagesia, i 
molt més universal, fou l’auge de les professions tècniques per les que es necessitaven estudis se-
cundaris i superiors (Hobsbawm, 1998). Mentrestant, l’alfabetització efectuà grans progressos 
i l’ensenyament universitari adquirí unes xifres que fins aleshores només havia assolit EEUU. 
Era palès, doncs, que l’estudiantat havia esdevingut una força molt important a nivell polític 
i social (Hobsbawm, 1998). En realitat, aquest auge del sector terciari ha estat una de les ten-
dències més notables del segle XX. Paradoxalment, però, des del punt de vista demogràfic, no 
seria fins als anys vuitanta que es podria constatar una decadència real de la classe treballadora 
industrial. Malgrat les grans transformacions tècniques de la producció, la majoria de les quals 
estalviaven i suprimien mà d’obra, i tenint en compre la crisi dels partits i moviments polítics 
de base obrera a partir de 1970, el cert és que la idea generalitzada que la «vella» classe obrera 
industrial agonitzava era un error des del punt de vista estadístic, al manco a escala planetària 
(amb excepció d’EEUU), segons Hobsbawm (1998).23

Feminització de la classe treballadora. Un canvi important que afectà la classe obrera, igual 
que a la majoria dels sectors de les societats del Centre, fou el paper d’una importància creixent 
que passaren a exercir les dones i, sobretot, les dones casades i les mares. El canvi fou realment 
dràstic encara que, en realitat, l’entrada de la dona en el mercat laboral no era pas cap novetat: a 
partir de finals del segle XIX, el treball d’oficina, en les tendes i en determinats tipus de servei, 
com l’atenció de centraletes telefòniques o la cura de persones, experimentaren una forta femi-
nització, i aquestes ocupacions terciàries s’expandiren i creixeren a expenses (en xifres relatives 
i absolutes) tant de les primàries com de les secundàries, agricultura i indústria. En els països 
de desenvolupament recent i en els enclavaments industrials del tercer món, florien indústries 
amb forta participació de mà d’obra, que cercaven mà d’obra femenina (tradicionalment més 
mal pagada i menys «rebel» que la masculina) (Hobsbawm, 1998).

Així, l’entrada massiva de les dones casades i mares en el mercat laboral i l’extraordinària 
expansió de l’ensenyament superior —l’accés a l’ensenyament superior era ara tan habitual per 
les al·lotes com pels al·lots— configuraren el mar de fons, al manco en els països desenvolupats 
occidentals, del impressionant renéixer dels moviments feministes a partir dels anys 60. En 
realitat, els moviments feministes són inexplicables sense aquests esdeveniments. Però la pròpia 

nere humà a finals de l’època. En les regions pobres del món la revolució agrícola no estigué absent, tot i que fou més incompleta 
(Hobsbawm, 1998).

23 La sensació d’enfonsament de la classe obrera rau, segons el propi Hobsbawm (1998), en els canvis interns que experimentà 
en bona mesura a causa de modificacions en el procés de producció en el context capitalista. La decadència i desaparició de les 
velles indústries del segle XIX i principis del XX, que simbolitzaven «la indústria» en el seu conjunt, il·lustrà perfectament aquest 
nou escenari. Val a dir que les noves indústries que substituïren les antigues ja no eren, certament, les mateixes. Ni tant sols solien 
estar en els mateixos llocs ni s’organitzaven de la mateixa manera. Les clàssiques regions industrials «postfordianes», com ara 
Véneto, Emilia-Romaña i Toscana en el nord i centre d’Itàlia, no tenien grans ciutats industrials, empreses dominants, enormes 
fàbriques. No evocaven els paisatges fabrils que hom tenia al cap. Al contrari, eren més aviat mosaics o xarxes d’empreses que 
anaven des d’indústries casolanes fins a modestes fàbriques (d’alta tecnologia, això sí), disperses pel camp i la ciutat (Hobsbawm, 
1998).
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amplitud de la nova consciència femenina i els seus interessos converteix en insuficient tota 
explicació feta a partir tan sols de l’anàlisi del paper canviant de les dones en l’economia. Sigui 
com sigui, el que canvià en la revolució social no fou tan sols el caràcter de les activitats femeni-
nes en la societat, sinó també el paper dut a terme per les dones o les expectatives convencionals 
sobre quin hauria de ser aquest paper, i en particular les idees sobre el paper públic de les dones 
(Maruani, 2000; Hobsbawm, 1998).

El proletariat es desdibuixa. El mercat laboral esdevingué més complex durant aquest perí-
ode. Foren diversos els esdeveniments significatius que dilataren les escletxes que havien sorgit 
entre els distints sectors de la classe treballadora, encara que això no es féu evident fins que la 
plena ocupació s’acabà, durant la crisi econòmica dels setanta i vuitanta, i fins que es sentiren 
les pressions del neoliberalisme sobre les polítiques de benestar i sistemes corporativistes de re-
lacions industrials que havien donat aixopluc als elements més dèbils de la classe obrera (Hobs-
bawm, 1998). Els situats en els nivells superiors d’aquesta —la mà d’obra qualificada i empleada 
en tasques de supervisió— s’ajustaren amb més facilitat a l’era moderna de la producció d’alta 
tecnologia, i la seva posició era tal, que en realitat podien beneficiar-se del mercat lliure, encara 
que els seus iguals menys afavorits perdessin terreny. Una conseqüència d’aquest procés —entre 
d’altres elements— és l’aparició, amb els anys, dels «subclasse» a la Gran Bretanya de Thatcher; 
escenari en què, per primer cop, treballadors qualificats esdevingueren partidaris potencials 
de la dreta política. Tan és així que l’èxit dels governs de Thatcher es basà fonamentalment en 
l’abandonament del Partit Laborista per part dels treballadors qualificats. El final de la segrega-
ció, o la modificació de la mateixa, promogué aquesta desintegració del bloc obrer (Hobsbawm, 
1998).

Alhora, les migracions en massa provocaren l’aparició d’un fenomen fins llavors relati-
vament limitat: la diversificació ètnica i racial de la classe obrera.24 Els conflictes derivats del 
racisme latent no pogueren ser mitigats com en etapes anteriors per mor de l’afebliment dels 
moviments obrers tradicionals, que sempre s’havien oposat amb vehemència a aquesta mena de 
discriminació, esmorteint les manifestacions més antisocials del sentiment racista entre el seu 
electorat. Això no obstant, i deixant de banda el racisme, tradicionalment, inclús en el segle 
XIX, les migracions de mà d’obra rarament havien portat grups ètnics distints a aquesta com-
petència directa, capaç de dividir la classe obrera, ja que cada grup d’immigrants solia trobar 
un forat dins de l’economia, que acabava monopolitzant. En aquesta classe de «mercat laboral 
segmentat», la solidaritat entre els distints grups ètnics de treballadors era més fàcil que arrelés 
i es mantingués, ja que els grups no competien, i les diferències en la seva situació no se solien 
atribuir a l’egoisme d’altres grups de treballadors (Hobsbawm, 1998).

Per varies raons, entre elles el fet que la immigració en l’Europa occidental de la postguerra 
fou una reacció sota l’auspici de l’estat davant l’escassetat de mà d’obra, els nous immigrants 
ingressaren en el mateix mercat laboral que els natius, i amb els mateixos drets, excepte en paï-
sos on se’ls marginà oficialment al considerar-los treballadors «convidats» temporals i, per tant, 
inferiors. En ambdós casos es produïren tensions. Els homes i dones els drets dels quals eren 
fonamentalment inferiors difícilment consideraven que els seus interessos fossin els mateixos 

24 Era limitat, al manco, des de la caiguda de l’imperi austrohongarès, només als EEUU i, en menor mesura, a França (Hobs-
bawm, 1998: 311).
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que els de la gent que gaudia d’una categoria superior (Hobsbawm, 1998). Al mateix temps, 
els canvis en la producció, el sorgiment de la «societat dels dos terços» i la canviant «frontera» 
entre el que era i no era treball «manual» van difuminar i dissoldre els contorns, fins ara nítids, 
del «proletariat». Paral·lelament s’observa una heterogeneïtzació de les situacions socials (Hobs-
bawm, 1998; Riechmann i Fernández Buey, 1994).

De la col·lectivitat a la «privatització» de l’existència. Tanmateix, molt abans que fos palesa 
aquesta «crisi de la classe treballadora» en termes demogràfics, ja hi havia una crisi aparent pel 
que fa els moviments de la classe treballadora, sobre tot en el vell món industrial. Això porta 
a plantejar a autors com Hobsbawm (1998) que no es tractava tant d’una «crisi de classe» com 
d’una «crisi de consciència». El context que havia permès les heterogènies poblacions de finals 
del segle XIX veure’s com una classe obrera única, i a considerar aquest fet com el més rellevant, 
amb diferència, de la seva situació com a éssers humans dins de la societat, havia canviat. A 
aquests obrers no els unia només el fet de ser assalariats, sinó també el de pertànyer majorità-
riament a les classes pobres i econòmicament insegures, amb unes expectatives lluny de les de 
la classe mitjana. També els unia una tremenda segregació social, amb un estil de vida propi i 
una roba i manca d’oportunitats que els diferenciava d’empleats administratius i comercials que 
gaudien d’una major mobilitat social, malgrat la seva situació econòmica fos igual de precària. 
I és que els obrers vivien de manera diferent a la resta, amb expectatives vitals diferents, i en 
llocs distints. Potser l’element fonamental de les seves vides era la col·lectivitat: el predomini 
del «nosaltres» per damunt del «jo». El que proporcionava als moviments i partits obrers la seva 
força i convicció justificada dels treballadors era que la gent com ells no podia millorar la seva 
situació mitjançant l’actuació individual, sinó mitjançant l’actuació col·lectiva, preferiblement 
a través d’organitzacions, en programes d’assistència mútua, vagues o votacions, i alhora, que el 
nombre i la peculiar situació dels treballadors manuals assalariats posava al seu abast l’actuació 
col·lectiva.25

Però el domini del «nosaltres» per damunt del «jo» no era només per raons instrumentals, 
sinó perquè —amb la important i tràgica excepció de la mestressa de casa de classe treballadora, 
reclosa en les quatre parets de casa seva— la vida de la classe treballadora havia de ser en gran 
part pública, per culpa del inadequat dels espais privats. Fins la introducció de la ràdio, bona 
part de les formes d’entreteniment, excepte les festes particulars, havien de ser «públiques»; la 
vida era, en els seus aspectes més plaents, una experiència col·lectiva (Hobsbawm, 1998). En 
molts d’aspectes aquesta cohesió de la consciència de la classe obrera culminà, en els antics 
països desenvolupats, en acabar la segona guerra mundial. Durant les dècades daurades gairebé 
tots els seus elements quedaren tocats. La combinació del període de màxima expansió del 
segle, de la plena ocupació i d’una societat de consum autènticament de masses transformà 
per complet la vida de la gent de classe obrera dels països desenvolupats, i continuà transfor-
mant-la. Des del punt de vista dels seus pares o des del seu propi si eren prou majors com per 
recordar-ho, ja no eren pobres. Una existència molt més pròspera del que mai s’havia esperat 
algú que no fos nordamericà o australià passà a «privatitzar-se» gràcies a l’abaratiment de la 
tecnologia i a la lògica del mercat:

25 Allà on els treballadors veien més vies d’escapament individual fora de la seva classe, com en els EEUU, la seva consciència 
de classe, tot i que no estigués totalment absent, era un tret menys definitori de la seva identitat (Hobsbawm, 1998)
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la televisió féu innecessari anar al cinema, o el telèfon anar a xafardejar amb les amigues a 
la plaça o el mercat. Els sindicalistes o els membres del partit que en altres temps es presen-
taven a les reunions locals o als actes polítics públics, entre altres coses perquè també eren 
una forma de diversió i d’entreteniment, ara podien pensar en maneres més atractives de 
passar el temps, a no ser que fossin anormalment militants (Hobsbawm, 1998: 309).

Així, la prosperitat i la privatització de l’existència van separar el que la pobresa i el col·lec-
tivisme dels espais públics havia unit (Hobsbawm, 1998; Riechmann i Fernández Buey, 1994).

La «crisi» de la família. Les transformacions culturals lligades a l’edat d’or i la posterior 
flexibilització del fordisme són els d’una vertadera «revolució» en molts de sentits, però princi-
palment incidents en les relacions entre els sexes i les generacions. Una de les principals maneres 
de copsar aquests canvis és fixar-se en la família i la llar, és a dir, a través de l’estructura de les 
relacions entre ambdós sexes i entre les distintes generacions. Hobsbawm (1998) senyala una 
«crisi de la família» vinculada a importants canvis en les actituds públiques sobre la conducta 
sexual, la parella i la procreació, tan oficials com extraoficials, els més importants dels quals 
poden datar-se, de forma coincident, en els anys seixanta i setanta. Oficialment, aquesta fou 
una època de liberalització extraordinària tan per les personesheterosexuals (sobretot per les 
dones, que fins llavors havien gaudit de menys llibertats que els homes) com per les homosexu-
als, a més de les restants formes de dissidència en matèria de cultura sexual. Nogensmenys, fou 
una època de progressiva legalització del divorci, de venda i extensió de l’ús d’anticonceptius i 
de major informació sobre els mètodes de control de la natalitat i de planificació familiar, així 
com canvis pel que fa l’avortament. També es produí un auge de les famílies monoparentals (la 
majoria, només amb a mare). Tot plegat era indicatiu de certa crisi de la relació entre els sexes.26

Una nova cultura juvenil. L’edat d’or eixamplà un abisme d’incommensurabilitat entre els 
joves i les generacions anteriors, cosa que es palesava amb l’auge d’una cultura específicament 
juvenil molt potent que indicava aquest canvi profund. Els joves, en tant que grup de conscièn-
cia pròpia que va de la pubertat fins a mitjans dels vint anys, es convertí ara en un grup social 
independent. Aquesta nova «autonomia» de la joventut com estrat social independent quedà 
simbolitzada per un fenomen que, en aquesta escala, no tenia segurament comparació des de 
l’època del romanticisme: l’heroi, la vida i joventut del qual acaben en el mateix temps. Aquesta 
figura, que tenia com a precedent l’estrella de cinema James Dean en els anys 50, era corrent, 
i potser l’ideal típic, dins del que es convertí en la manifestació cultural característica de la jo-
ventut: la música rock. Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones dels Rolling Stones, Bob Marley, 
Jimmy Hendrix i una sèrie de divinitats populars caigueren víctimes d’un estil de vida ideat per 
morir prest. El que convertia aquestes morts simbòliques era que la joventut, que representa-
ven, era transitòria per definició. El sorgiment de l’adolescent com agent social conscient rebé 
un reconeixement cada cop més ampli, entusiasta per part dels fabricants de béns de consum 
(Hobsbawm, 1998).

No és casual, en aquest sentit, que la radicalització política dels anys 60 «pertanyés» als 
joves, que rebutjaren la condició d’infants o inclús d’adolescents (és a dir, de persones encara no 
adultes), al mateix temps que negaven el reconeixement de tota generació que tingués més de 

26 S’ha de dir que aquestes tendències no afectaren per igual a totes les parts del món (Hobsbawm, 1998).
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trenta anys, amb poques excepcions. Aquesta nova cultura juvenil tenia una triple vessant, en 
opinió de Hobsbawm (1998): 1) la joventut passà a veure’s no com una fase preparatòria de la 
vida adulta, sinó en certa manera com una fase culminant i esplendorosa del desenvolupament 
humà; 2) amb una estreta relació amb això, la cultura juvenil era o es convertí en dominant 
en les «economies desenvolupades de mercat», ajudada per la prodigiosa velocitat del canvi 
tecnològic que atorgava a la joventut un avantatge tangible sobre les edats més conservadores o 
al manco no tan adaptables; i 3) finalment, un tret remarcable de la nova cultura juvenil en les 
societats urbanes fou la seva sorprenent internacionalització: els texans i el rock esdevingueren 
marques de la joventut «moderna», de les minories destinades a convertir-se en majories en tots 
els països on se’ls tolerava i fins i tot en alguns on no, com l’URSS a partir dels seixanta.

Irrompia una immensa hegemonia cultural dels EEUU, materialitzada en l’anglès de les 
lletres de rock, que sovint ni tan sols es traduïen, els estils de vida populars. Si bé l’hegemonia 
cultural no era una novetat, el seu modus operandi havia canviat. En el període d’enreguerres 
el seu vector principal havia estat la indústria cinematogràfica nordamericana, la única amb 
una distribució massiva a escala planetària, i que era vista per un públic de cents de milions 
de persones que assolí les seves màximes dimensions just després de la segona guerra mundial. 
Amb l’auge de la televisió, de la producció cinematogràfica internacional i amb la fi del sistema 
d’estudis de Hollywood, la indústria nordamericana perdé part de la seva preponderància i una 
part encara major de públic (Hobsbawm, 1998).

El «triomf» de l’ individu sobre la societat. La nova cultura juvenil esdevingué la matriu de la 
revolució cultural en el sentit més ample d’una revolució en el comportament i els costums, en 
la manera de disposar de l’oci i en les arts comercials, que passaren a configurar cada cop més 
l’ambient que respiraven homes i dones urbans. S’han senyalat algunes de les seves caracterís-
tiques: era una cultura juvenil populista i iconoclasta, sobretot en el terreny del comportament 
individual, que concebia la llibertat en un sentit negatiu de «no ingerència», tot i que en la pràc-
tica la pressió dels congèneres i la moda imposessin la mateixa uniformitat que abans, al manco 
dins dels grups de congèneres i de les subcultures (Hobsbawm, 1998).

Les transformacions del fordisme cap a un règim «flexible» han anat acompanyades, del 
costat del consum, de molta més atenció a les modes canviants i la mobilització de tots els artifi-
cis de creació de necessitats i transformacions culturals que això implica. L’estètica relativament 
estable del modernisme fordista ha donat pas a tota l’efervescència, inestabilitat i qualitats fuga-
ces d’una estètica que celebra la diferència, allò efímer, l’espectacle, fashion, i la mercantilització 
de les formes culturals (Harvey, 1990). És el «fordisme perifèric» [peripheral Fordism], com 
l’anomena Lipietz (1987), i que s’oposa d’alguna manera al fordisme metropolità. La revolució 
cultural de finals del segle XX s’ha d’entendre com el triomf de l’individu sobre la societat, 
o millor, com la ruptura dels fils que fins llavors havien imbricat els individus en el teixit 
social. La influència generalitzada de l’economia neoclàssica, que en les societats occidentals 
secularitzades passà a ocupar cada cop més el lloc reservat a la teologia, i (a través de l’hegemo-
nia cultural dels EEUU) la influència de la ultraindividualista jurisprudència nordamericana 
promogueren una mena de retòrica, que trobà la seva expressió política en la primera ministra 
britànica Thatcher: «La societat no existeix, tan sols els individus» (Hobsbawm, 1998: 338).

L’individualisme trobà la seva plasmació ideològica en una sèrie de teories, del liberalisme 
econòmic extrem al «posmodernisme» i similars, que s’esforçaven per deixar de banda els pro-
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blemes de judici i de valors o, més ben dit, per reduir-los al denominador comú de la llibertat 
il·limitada de l’individu. Així, el paper dels llaços de parentiu disminuí amb l’auge de l’indi-
vidualisme econòmic i social en les societats industrials. Tal i com s’havia predit feia temps, la 
Gemeinschaft estava cedint el lloc a la Gesellschaft; les comunitats, a individus units en societats 
anònimes (Hobsbawm, 1998).

Un món en el qual la comunitat i la família estaven en decadència es veia, per molta gent, 
com força avantatjós. Tanmateix, no era tan evident per tothom la forta dependència que la 
moderna societat industrial havia tingut dels «vells» valors comunitaris i familiars, de manera 
que la ràpida desintegració de la societat industrial tindria dures conseqüències. Això resultà 
força evident en l’era de la ideologia neoliberal, en la qual l’expressió «els subclasse» es féu serví 
en el vocabulari sociopolític dels voltants de 1980: els que, en les societats capitalistes desenvo-
lupades i després del final de la plena ocupació, no podien o no volien guanyar-se el seu propi 
sustent ni el de les seves famílies en l’economia de mercat (complementada pel sistema de segu-
retat social), que semblava funcionar força bé per dos terços de la majoria d’habitants d’aquests 
països, al manco fins els anys 90. Bàsicament, els subclasse subsistien gràcies a l’habitatge pú-
blic i als programes de benestar social, compensat amb l’economia submergida i la criminalitat 
(Hobsbawm, 1998).27

Finalment, autors com Riechmann i Fernández Buey (1994) indiquen alguns canvis es-
tructurals en les societats del capitalisme avançat que possibiliten el naixement dels «nous mo-
viments socials»: la tecnificació i «industrialització» de la reproducció social, l’erosió de les 
tradicions culturals acompanyada de processos de racionalització i colonització del «món de la 
vida», la pèrdua de certa capacitat autocorrectiva per part de les institucions polítiques i econò-
miques, i l’agudització de les contradiccions normatives inherents al capitalisme, entre d’altres. 
En una ironia de la història, com senyala Hobsbawm (1998), el capitalisme havia triomfat 
perquè no era tan sols capitalista. La maximització i l’acumulació de beneficis eren condicions 
necessàries per l’èxit, però no suficients. Fou la revolució cultural del darrer terç del segle el que 
començà a erosionar el patrimoni històric del capitalisme i a demostrar les dificultats d’operar 
sense aquest patrimoni.

2.2. L’HERÈNCIA DE «1968» I ELS «NOUS MOVIMENTS SOCIALS»

El «maig del 68» es correspon, simbòlicament, amb un dels cicles de protesta més importants 
de les darreres dècades. Sota aquesta etiqueta no només s’hi amaguen les revoltes estudiantils 
del «moviment del 22 de març» francès que donaren la volta al món, sinó també tot un cicle de 
protesta que engloba els «nous moviments socials» i que constituirien la irrupció d’una «nova 
esquerra» que es diferenciava de la «vella esquerra» associada al moviment obrer clàssic. La 
pròpia interpretació del 68 és font de controvèrsia i gosa d’algunes anàlisis contraposats: com 
explica Pastor (2009), n’hi ha que intenten reduir-ho a una «revolta generacional o cultural» i, 

27 Els sectors pobres de la població nativa de color dels EEUU, és a dir, la majoria dels negres nordamericans, es convertiren en 
el paradigma dels subclasse: un col·lectiu de ciutadans pràcticament exclòs de la societat oficial, sense formar part de la mateixa 
o —en el cas de molts dels seus joves masculins— del mercat laboral (Hobsbawm, 1998).



57

EL NAIXEMENT D’UNA INCIPIENT RESISTÈNCIA GLOBAL

per tant, atorguen als fets un abast global despolititzat que mira de relegar el «maig francès» a 
un segon pla obviant la confluència entre el moviment estudiantil i el moviment obrer. Altres 
interpretacions, al mateix temps, es centren tan sols a França, cosa que omet la importància dels 
diferents indrets en els quals, paral·lelament, també es desafià d’alguna manera la dominació 
política: Vietnam, Txecoslovàquia, Mèxic... Aprofundir i sistematitzar la multiplicitat d’in-
terpretacions del 68 s’escapa dels objectius d’aquest treball, però sí que consideram important 
fer-ne una ràpida lectura política perquè això ens ajuda a comprendre millor el llegat d’aquest 
cicle de protesta i la influencia en moviments posteriors.28

2.2.1. EL MAIG FRANCÈS I LA «NOVA ESQUERRA»

Diu Hobsbawm (1998) que, si hi hagué algun moment en els anys daurats posteriors a 1945 
que corresponguessin a l’esclat mundial simultani amb què havien somniat els revolucionaris 
des de 1917, fou el 1968, quan els estudiants es rebel·laren des dels EEUU i Mèxic a Occident, 
a Polònia, Txecoslovàquia i Iugoslàvia en el bloc socialista, estimulats en bona mesura per l’ex-
traordinària erupció de maig de 1968 a París, epicentre d’un aixecament estudiantil d’àmbit 
continental. Va distar molt de ser una «revolució», però fou molt més que un «psicodrama» o 
«teatre de carrer» —termes emprats per observadors com Raymond Aron. Al cap i a la fi, 1968 
marcà el final de l’època del general De Gaulle a França, de l’època dels presidents demòcrates 
en els EEUU, de les esperances dels comunistes liberals en el comunisme centreeuropeu i —
mitjançant els silenciosos efectes posteriors de la matança estudiantil de Tlatelolco— el principi 
d’una nova època de la política mexicana (Hobsbawm, 1998).

Com sol ser habitual, l’explosió de radicalisme estudiantil de 1968 agafà per sorpresa polí-
tics i intel·lectuals madurs. Observa Hobsbawm (1998) que els principals textos del reformisme 
de l’edat d’or es basaven en la suposició de la creixent harmonia interna d’una societat que 
ara resultava bàsicament satisfactòria, tot i que millorable, és a dir, en l’economia del consens 
social organitzat.29 Aquest consens no sobrevisqué als anys seixanta i el 1968 serví d’avís per a 
una generació que quasi creia haver resolt per a sempre els problemes de la societat occidental 
(Hobsbawm, 1998).30

28 La «nova esquerra» és el terme amb el que es sol designar organitzacions «esquerranoses», particularment maoistes, trotskistes 
i anarquistes, així com els «nous moviments socials» com el feminisme i l’ecologisme. Si es pot ubicar el naixement de la «nova es-
querra» el 1956, amb episodis històrics com la crisi de Suez i la resposta soviètica contra la insurrecció de Budapest, el seu apogeu 
pot situar-se, segons Keucheyan (2013), al voltant de 1968 i en els anys següents, fins ben entrat el 1977 (moviment autònom 
italià). Es pot dir que el 1968 francès i mexicà, el maig larvat italià i la tardor calenta de 1969, el «cordobazo» argentí de 1969 i 
la primavera de Praga són moviments que, d’alguna manera, participen d’aquest mateix corrent internacional. Veure Keucheyan 
(2013) per una recopilació dels diferents criteris de periodització que s’han proposat.

29 Obres escrites entre 1956 i 1960 que són influents i representatives del tarannà de l’època: Crosland (2006), Galbraith 
(2004), Myrdal (1960) i Bell (2000).

30 Certament, l’estabilitat de l’edat d’or no podia durar. Econòmicament depenia de la coordinació entre el creixement de la 
productivitat i el dels guanys que mantenia els beneficis estables. Una aturada en l’augment constant de la productivitat i/o un 
augment desproporcionat dels salaris provocaria la seva desestabilització. Depenia de l’equilibri entre l’augment de la producció 
i la capacitat dels consumidors d’absorbir-lo. Endemés, en el transcurs dels anys 60 tots els elements mostraren signes de desgast. 
L’hegemonia dels EEUU entrà en decadència i, a mesura que avançava el declivi, el sistema monetari mundial, basat en la conver-
tibilitat del dòlar en or, trontollà (Hobsbawm, 1998).
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En realitat, aquesta multitud de joves amb els seus professors, que es comptaven per mili-
ons o al manco per centenars de milers en tots els països —amb excepcions—, cada cop més 
concentrats en grans i aïllats «campus» o «ciutats universitàries», eren un factor nou tant en la 
cultura com en la política. Eren transnacionals, en desplaçar-se i comunicar-se idees i experi-
ències més enllà de les fronteres amb facilitat i rapidesa, i tenien traça amb la tecnologia de les 
telecomunicacions. Tal com revelaren els anys seixanta, els estudiants no només eren políti-
cament radicals i explosius, sinó que tenien una gran eficàcia a l’hora de donar una expressió 
estatal i inclús internacional al descontent polític i social; de fet, en països dictatorials solien ser 
l’únic col·lectiu ciutadà capaç d’emprendre accions polítiques col·lectives (Hobsbawm, 1998).

Les protestes estudiantils del maig francès eren, al mateix temps, tan una conseqüència 
de l’augment del benestar en l’edat d’or com un desafiament al model social d’aquest període. 
Aquesta dimensió ambivalent del maig francès quedà prou palesa en el «caràcter iconoclasta, 
individualista i hedonista» del moviment. Era un «nou radicalisme» que provenia de «grups que 
no estaven directament afectats pel descontent econòmic» però, al cap i a la fi, els nous temps 
eren els únics que els nous joves universitaris coneixien. Creien que les coses podien ser distintes 
i millors, tot i que no sabessin exactament com. Els seus majors, avesats a èpoques de privacions 
i atur, o que al manco les recordaven, no esperaven mobilitzacions de masses radicals en una 
època en què els incentius econòmics per a això eren, en els països desenvolupats, menors que 
mai. L’explosió de descontent estudiantil es produí en el moment culminant de la gran expansió 
mundial, perquè estava dirigit, encara que fos de manera vaga i cega, contra el que els estudi-
ants veien com a característic d’aquella societat, no contra el fet de que la societat anterior no 
hagués millorat el suficient les coses (Hobsbawm, 1998).31

Les consignes polítiques del maig francès —com el cas de «prohibit prohibir», una de les 
més famoses— no ho eren en el sentit tradicional, ni tan sols en el sentit més estricte d’advo-
car per la derogació de lleis repressives. Més aviat eren eren anuncis públics de sentiments i 
desitjos privats; consignes d’essència subjectivista encara que fossin encarnades per moviments 
de masses i poguessin arribar a desencadenar rebel·lions àmplies. L’afirmació «el personal és 
polític», que esdevingué una consigna important del nou feminisme, també tingué una vessant 

31 Cal trobar una explicació, però, de per què els estudiants eren d’esquerres. Per què col·lectius de joves que estaven a les 
portes d’un futur molt millor que el dels seus pares o que el de molts no estudiants, se sentien atrets pel radicalisme polític? 
(Excepcionalment, a Rússia, a diferència d’altres països comunistes de l’Europa de l’Est i de Xina, els estudiants no foren mai un 
grup destacat ni influent en els anys d’esfondrament del comunisme) (Hobsbawm, 1998). Els estudiants radicals en realitat eren 
una minoria —tot i que numèricament important— dins del gruix del total dels estudiants (Hobsbawm, 1998). L’esclat numèric 
de les xifres d’estudiants indica una possible resposta. La conseqüència més immediata i directa fou una inevitable tensió entre les 
masses d’estudiants majoritàriament de primera generació que de cop i volta invadien les universitats i unes institucions que no 
estaven ni física, ni organitzativa ni intel·lectualment preparades per aquesta afluència. A més, a mesura que una proporció cada 
cop major d’aquest grup d’edat fou gaudint de la oportunitat d’estudiar, anar a la universitat deixà de ser un privilegi excepcional 
que constituïa la seva pròpia recompensa, i les limitacions que imposava als joves (i generalment insolvents) adults crearen un 
major ressentiment. El ressentiment contra una classe d’autoritats, les universitàries, es féu fàcilment extensiu a totes les autoritats, 
i això féu (a Occident) que els estudiants s’inclinessin cap a l’esquerra (Hobsbawm, 1998). No oblidem que inclús els movi-
ments estudiantils nacionalistes van portar normalment l’emblema roig de Marx, Lenin o Mao en les seves banderes, fins als 80 
(Hobsbawm, 1998). No és sorprenent que els anys seixanta fossin la dècada de disturbis estudiantils per excel·lència. Hi havia 
motius concrets que els intensificaren en aquest o aquell país —l’hostilitat de la guerra de Vietnam (o sigui, al servei militar) en 
els EEUU, el ressentiment racial a Perú—, però el fenomen estigué massa generalitzat com per necessitar explicacions concretes 
ad hoc (Hobsbawm, 1998).



59

EL NAIXEMENT D’UNA INCIPIENT RESISTÈNCIA GLOBAL

interpretativa diferent: «tot el que em preocupi, ho anomenaré polític» (Hobsbawm, 1998).32 
Era, per tant, un escenari ambivalent en què l’alliberament personal i l’alliberament social 
anaven de la mà, però on les formes més evidents de trencar els lligams del poder, les lleis i les 
normes de l’estat, dels pares i dels veïns, sovint eren el sexe i les drogues. Així, la novetat de les 
pràctiques sexuals era la seva publicitat, el gest de treure-les a la llum; mentre que les drogues 
es difongueren no només com un gest de rebel·lia sinó te plaer: en alguns contextos, la frontera 
entre col·locar-se i erigir barricades era força difusa (Hobsbawm, 1998).

Al mateix temps, emperò, els moviments estudiantils portaven simbologia relacionada amb 
el marxisme, Lenin i Mao en les seves banderes. Cal tenir present que durant la dècada de 1960 
es produïren notables reactivacions del marxisme que trencaren el motlle ideològic estalinista i 
alliberaren les idees marxistes de l’aïllament de la guerra freda. Sovint això començava dins dels 
marcs comunistes: el grup de filòsofs Praxis a Iugoslàvia; la influència de Lukács a Hongria; 
Leszkek Kolakowski i altres a Polònia, i Karel Kosíc a Txecoslovàquia, la sociologia marxista a 
Hongria i Polònia, o el cercle de Louis Althusser a França. En els països en què no hi havia un 
partit comunista gran, el marxisme es difongué des de les universitats, com a Alemanya Occi-
dental amb l’Escola de Francfort i Ernst Bloch. A França i Itàlia, el paper del comunisme en la 
resistència i la cultura organitzada de l’esquerra convertiren el marxisme en una part acceptada 
de la vida intel·lectual gràcies a escriptors com Sartre, les revistes Les Temps modernes (fundada 
el 1945) o Arguments (1956-1962) i la influència de l’estructuralisme. A Gran Bretanya el mar-
xisme trobà espai entre el Communist Party of Great Britain (CPGB) i les institucions cultu-
rals del moviment obrer, eixamplant-se en la dècada de 1960 amb l’expansió de les universitats 
i l’apertura de les arts i la televisió. Antics membres del Grup d’Historiadors del Partit Comu-
nista, la fundació d’estudis culturals entorn a Richard Hoggart, Raymond Williams i Stuart 
Hall i una major activitat de la «Nova Esquerra» foren factors clau.33 Finalment, el trotskisme 

32 Tal i com observa Hobsbawm (1998), en els països desenvolupats, el feminisme guanyava terreny en un context de profunda 
i sobtada revolució moral i cultural, una transformació dràstica de les pautes convencionals de conducta social i individual. Les 
dones foren un element crucial d’aquesta revolució cultural, ja que aquesta trobà el seu eix central, així com la seva expressió, en 
els canvis experimentats per la família i la llar tradicionals, dels que les dones sempre havien estat el component central.

33 En la Nova Esquerra Britànica les idees s’havien consolidat en torn a la Campanya Pro Desarmament Nuclear (CDN), for-
mada el 1958, que cap al 1962 coordinava les seves accions amb el Comité d’Acció Directa, que promovia activament les accions 
de desobediència (Eley, 2002). Aquest CAD s’avançà en alguns aspectes clau de 1968: no tan sols per les formes d’acció directa, 
sinó també per les seves crides als obrers i la solidaritat internacional i l’impaciència cap a la vella esquerra representada pel Partit 
Comunista i el laborisme. Significà cert allunyament de la política dels aparells dels partits i la seva introducció en la comunitat. 
En aquest sentit, es connectà amb la dissidència comunista de 1956 i el renéixer d’una activitat esquerranosa més àmplia després 
de Suez, al temps que s’unia en torn a la New Left Review i els seus clubs. Aquesta nova esquerra criticava el comunisme i la 
socialdemocràcia, projectava un internacionalisme que anava més enllà dels bàndols de la guerra freda i analitzava els canvis del 
capitalisme contemporani. Propugnava una democràcia participativa dins d’una ètica del «compromís», apel·lant al fet que els 
límits de la política estaven canviant. Així, es plantejaven problemes de la vida personal, de la forma en què viu la gent, la cultura, 
i temes que no es consideraven com a propis de la política de l’esquerra. Espretenia parlar d’aquestes contradiccions d’aquest nou 
tipus de societat capitalista en la qual la gent no disposava d’un llenguatge per expressar els seus problemes privats, alhora que 
adquiria consciència que aquests problemes reflectien qüestions polítiques i socials que podien generalitzar-se (Eley, 2002). Així, 
entre 1958-1962 aquest moviment embrionari començà a quallar. Devia molt més a un comunisme dissident anterior, amb el seu 
antiimperialisme, les seves xarxes internacionalistes i el seu inconformisme ètic. Però devia més als canvis socials i culturals de la 
postguerra. El món del jazz i el rythm and blues, poesia en les tavernes, les revistes i les escoles d’art eren la base de les prehistòries 
de 1968 tant com la CDN (Eley, 2002).
El «carnaval de la subversió» de la CDN es reagrupà en el Festival Internacional de Poesia de 1965, on un nombrós públic pogué 
veure a plena llum del dia el naixement de la contracultura. Aquest festival fou una transició entre les dues parts dels anys 60, i un 
indici del que vendria. A més, l’any 1967 el Congrés de la Dialèctica de l’Alliberament féu més agut aquest radicalisme cultural 
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també vigoritzà la tasca intel·lectual marxista, ben igual que agrupacions d’intel·lectuals com 
Socialisme ou Barbarie en torn a Cornelius Castoriadis i Claude Lefort a França. Aquestes línies 
d’influència serviren en realitat de pont entre la crisi de l’estalinisme de 1956 i les explosions 
de 1968 (Eley, 2002).

La barreja de pensament d’esquerres amb l’acció al carrer contribuí a polititzar molts dels 
rebels de la generació estudiantil, que giraren la vista cap als inspiradors de la revolució i la 
transformació social total: Marx, les icones no estalinistes de la revolució d’octubre, i Mao. Per 
primer cop des de l’era antifeixista del marxisme, no reduït ara a l’ortodòxia de Moscou, atragué 
un gran nombre de joves intel·lectuals d’Occident (mai no havia deixat d’atreure els del Tercer 
Món). Era un marxisme peculiar, amb una orientació universitària, combinat amb altres «mo-
des» acadèmiques del moment i, de vegades, amb altres ideologies, nacionalistes o religioses, 
puix que naixia de les aules i no de l’experiència vital dels treballadors. De fet, tenia poc a veu-
re amb el comportament político-pràctic d’aquests nous deixebles de Marx, que normalment 
propugnaven la classe de militància radical que no necessita de cap anàlisi (Hobsbawm, 1998).

Així, si aquest episodi del maig francès es pot considerar d’alguna manera revolucionari, 
és perquè ho era tan en el vell sentit utòpic de la recerca d’un canvi permanent de valors, d’u-
na societat nova i perfecta, com en el sentit operatiu de procurar assolir-lo mitjançant l’acció 
en els carrers i en les barricades, amb bombes i emboscades a les muntanyes. Fou de vocació 
internacionalista, no només perquè la ideologia de la tradició revolucionària, de 1789 a 1917, 
era universal i internacionalista, o perquè les fonts d’inspiració d’aquest caràcter eren els movi-
ments revolucionaris no occidentals o la resposta a la política contrarevolucionària dels EEUU 
(Eley, 2002), sinó perquè, per primer cop, el món, o al manco el món en què vivien els ideòlegs 
estudiantils, era realment global.34 Els mateixos llibres apareixien, quasi de manera simultània, 
en les llibreries estudiantils de Buenos Aires, Roma i Hamburg. Els mateixos «turistes» de la 
revolució travessaven oceans i continents, de París a La Habana, Sao Paulo i Bolívia; era pos-
sible passar d’un «teatre de radicalisme» a un altre amb facilitat. Era la primera generació de la 
humanitat que donava per suposades les telecomunicacions i unes tarifes aèries barates; gràcies 
a la televisió els esdeveniments de Saigon, París, Praga i Chicago es podien compartir simultà-
niament en cafeteries estudiantils i sales de professorat de Londres, Estocolm, Àmsterdam o el 
Berlín Occidental, de manera que els estudiants dels darrers anys seixanta no tenien dificultats 
en reconèixer que el que succeïa a la Sorbona, a Berkeley o a Praga era part del mateix esdeveni-
ment en la mateixa «aldea global» (McLuhan i Powers, 1996; Hobsbawm, 1998; Eley, 2002).35

En els països del capitalisme industrial de cada vegada semblava més difícil l’expectativa 
d’una revolució social mitjançant la insurrecció i les accions clàssiques. I, això no obstant, en el 

i li donà un to polític, senyalant un «allunyament de l’orientació pacifista nuclear de la CDN i un acostament a una actitud que 
s’identificava molt ... amb moviments revolucionaris del Tercer Món» (Eley, 2002: 354).

34 Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon (1983), fou un dels llibres que esdevingué un text d’influència entre els intel·lec-
tuals activistes. I és que la imatge dels guerrillers de rostre fosc al bell mig d’una vegetació tropical era una part essencial, potser 
la seva major inspiració, de la radicalització del primer món en els anys seixanta. El «tercermundisme», la creença que tot el món 
podia emancipar-se mitjançant l’alliberament de la seva «perifèria» empobrida i agrària, explotada i avocada a la «dependència» 
dels «països centrals» del que una creixent literatura anomenava «el sistema mundial», atragué molts dels teòrics de l’esquerra els 
primer món (Hobsbawm, 1998).

35 Aquest sociòleg canadenc (McLuhan i Powers, 1996) féu servir la metàfora de la «vila global» per evocar l’experiència d’una 
comunitat de comunicació basada en les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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zenit de la prosperitat occidental i en el cor mateix de la societat capitalista, els governs hague-
ren de fer front de manera sobtada i inesperada a quelcom que no semblava una revolució a l’an-
tiga, però que destapà la feblesa de règims aparentment consolidats. El 1968-1969 una onada 
de rebel·lió sacsejà els tres mons, o bona part d’ells, encapçalada especialment per la força social 
dels estudiants, que ara gaudien d’un número creixent. A més, les seves xifres es reforçaven per 
mor de tres característiques que multiplicaren la seva eficàcia política: eren fàcilment mobilitza-
bles en les enormes fàbriques del saber que les allotjaven i disposaven de molt més temps lliure 
que els obrers de les grans indústries; els podíem trobar normalment en les capitals, davant els 
ulls de polítics i càmeres de televisió; i, com a membres de classes instruïdes, amb freqüència 
fills de classe mitjana establerta, no eren tan fàcils de batre com els de les classes baixes —les 
matances foren a Mèxic, per exemple, uns fets que modificaren per sempre la política del país 
(Hobsbawm, 1998).

2.2.2. L’IMPACTE DEL MAIG FRANCÈS: UNA «REVOLUCIÓ» D’EFECTE RETARDAT

Tanmateix, se sol acceptar que les conseqüències a Europa del maig francès foren més aviat 
culturals i de baixa incidència immediata en la política i l’economia.36 Autors com el propi 
Hobsbawm (1998) no atorguen al maig francès cap mena d’influència decisiva en la política 
i l’economia d’aquells anys, i en fan una interpretació més bé simptomàtica: el 1968 no fou el 
principi ni el final de res, tan sols un signe. Més decisius en l’economia i la política d’aquells 
anys foren, en canvi, l’esclat salarial mundial, l’enfonsament del sistema financer internacio-
nal de Bretton Woods el 1971, el boom de les matèries primes de 1972-1973 i de la crisi del 
petroli de l’OPEP de 1973.37 Aquests fets —a diferència del maig francès— sí que tenen gran 
rellevància en les explicacions que del final de l’edat d’or fan els historiadors de l’economia 
(Hobsbawm, 1998). Tanmateix, el propi Hobsbawm (1998) o altres autors com Eley (2002) sí 
que rescaten algunes conseqüències immediates i estrictament polítiques del moviment, com 
per exemple l’efecte contagi de la protesta estudiantil cap a altres àmbits, el creixement de grups 
ultraesquerrans, alguns d’ells apostant per la lluita armada, i la penetració en les institucions.

Un efecte contagi. En primer lloc, l’esclat del radicalisme estudiantil transcendí el seu àmbit 
i precipità una enorme onada de vagues obreres a França i Itàlia el 1968 i en els anys següents 
en demanda de salaris més alts i unes millors condicions laborals. El moviment estudiantil 
estimulà a grups avesats a mobilitzar-se per motius econòmics a descobrir que, al cap i a la fi, 
podien demanar a la societat molt més del que havien imaginat. Les revoltes estudiantils foren 

36 Diferent és el cas de en països del Tercer Món o règims dictatorials, on les mobilitzacions estudiantils sí que tingueren un 
impacte polític directe. Anys més tard, cap als anys 1980, països com Xina, Corea del Sud i Txecoslovàquia visqueren rebel·lions 
estudiantils que certament mostraren potencial revolucionari o, al manco, per forçar els governs a tractar-los com un seriós pro-
blema públic, massacrant-los a gran escala, com el cas de la plaça de Tiananmen a Pekín (Hobsbawm, 1998).

37 L’esclat salarial mundial que, entre molts factors, es basava en el descobriment, per part d’una generació de treballadors que 
s’havia avesat a tenir o trobar feina, de que els augments salarials regulars que durant tant de temps havien negociat els seus sindi-
cats eren en realitat molt inferiors als que es podrien aconseguir pressionant més al mercat. Tant si detectam un retorn a la lluita 
de classes en aquest reconeixement de realitats del mercat (com sostenien molts membres de la «nova esquerra» post-1968) com 
si no, no hi ha dubte del notable canvi d’actitud que hi hagué de la moderació i la calma de les negociacions salarials anteriors a 
1968 i la dels darrers anys de l’edat d’or (Hobsbawm, 1998).
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eficaces especialment allà on pogueren desencadenar onades de vagues dels treballadors, com 
el cas de França el 68 i la «tardor calenta» italiana del 69. Tanmateix, no eren pas vertaderes 
revolucions, ni era probable que ho acabessin essent. Pels treballadors, allà on prengueren part 
de les protestes, foren tan sols l’oportunitat de descobrir el poder de negociació industrial que 
havien acumulat, sense adonar-se’n, en els vint anys anteriors. No eren revolucionaris. Els es-
tudiants del primer món rarament s’interessaven per coses com enderrocar governs i prendre el 
poder. La rebel·lió dels estudiants fou més aviat una revolució cultural, un rebuig a tot allò que 
en la societat representaven els valors de la «classe mitjana» dels seus pares (Hobsbawm, 1998).

El creixement de grups ultraesquerrans. A Europa, la política revolucionària insurreccional 
estava limitada en el temps. Abans de 1914, amb la Comuna de París com a guia, encara s’i-
maginava la crisi revolucionària com un aixecament popular, una batalla campal per l’Estat 
enmig de l’enfonsament sobtat del sistema. La turbulència revolucionària de 1917-1923 semblà 
confirmar aquesta creença i féu de l’assalt al Palau d’Hivern l’esdeveniment emblemàtic de la 
revolució bolxevic. Però a partir de llavors, les insurgències foren escasses. Precisament sols hi 
hagué un sol cas d’insurrecció popular sota el capitalisme tardà: França el 1968, on la demo-
cràcia liberal es veié paralitzada. També les revolucions de 1989 produïren canvis sistemàtics a 
una escala transnacional. Però, més enllà d’això, l’aspiració insurreccional —d’un aixecament 
de masses que paralitzés el govern i prengués violentament el poder— desaparegué en bona 
mesura (Eley, 2002), tot i que amb un matís: sí que han existit grups que han apostat per la 
via insurreccional. Després de les decepcions de 1968, alguns estudiants radicals recrearen 
el model leninista sota la forma de petits grups revolucionaris disciplinats que s’allunyaven 
dels ideals participatius i apostaven per aquesta fórmula de partit. Durant una dècada, grups 
ultraesquerrans de signe leninista, maoista i trotskista —especialment en el cas de francès i 
britànic— prengueren part activa en diverses lluites laborals i campanyes comunitàries. Aquest 
fenomen, que s’ha identificat com un llegat del moviment estudiantil de 1968 (Eley, 2002), 
consumí les forces de nombrosos activistes, especialment en els sistemes de govern grans com 
França, Alemanya Occidental i Gran Bretanya, on els partits establerts de l’esquerra «negaven» 
la legitimitat dels nous radicalismes (Eley, 2002). També es produí una revitalització dels par-
tits d’esquerra un cop es refredà la rebel·lió original i les seves expectatives utòpiques (cas del 
Partit Socialista francès o el PC italià) (Hobsbawm, 1998).

Organitzacions clandestines de lluita armada. Després dels grans somnis de 1968, alguns 
estudiants radicals intentaren realment fer la revolució pels seu compte formant grups armats. 
Així, sorgiren petites organitzacions de quadres d’avantguarda, disciplinades i preferentment 
clandestines, que seguien les directrius leninistes, ja fos per infiltrar-se en organitzacions de 
masses o, sobretot, amb finalitats de lluita armada. En això Occident convergí amb el Tercer 
Món, que també s’omplí d’organitzacions de combatents que esperaven contrarestar la derrota 
de les masses mitjançant la violència de petits grups. Les diverses Brigate Rosse italianes dels 
anys setanta foren, probablement, els grups europeus d’inspiració bolxevic més importants, 
juntament amb la Rote Armee Fraktion de l’Alemanya Occidental. Aquests grups veien les se-
ves accions armades —atemptats amb bomba, segrest de persones i avions, assassinats— com 
actes exemplars l’objectiu dels quals era intensificar la polarització social com a base per una 
revolta general de la classe obrera. Els únics supervivents significatius d’aquestes iniciatives 
en la dècada final del segle eren ETA, IRA i la guerrilla camperola Sendero Luminoso a Perú 
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(Hobsbawm, 1998; Eley, 2002).38 La proliferació d’aquests grups també es pot interpretar com 
un llegat paradoxal de les revoltes estudiantils del 68. Si la construcció de nous partits era una 
reacció extrema a l’amorfisme de la cultura dels moviments, la lluita armada dramatitzava les 
sensacions d’impotència resultants de la immobilitat de les estructures polítiques establertes 
(Eley, 2002).

Penetració en les institucions. Es produí quelcom semblant a allò que el portaveu del mo-
viment estudiantil alemany dels seixanta, Alfred W. R. Dutschke, havia anomenat «la llarga 
marxa a través de les institucions realment existents». Significava alguna versió de la guerra de 
posicions gramsciana: debilitar l’estabilitat del sistema minant les terres remogudes i les defen-
ses exteriors de la societat civil, treballant per mitjà de l’educació, la tasca social, l’assistència 
sanitària, el dret, l’administració civil, les professions, els sindicats, etc., perquè la resistència de 
l’Estat anés decaient gradualment fins desaparèixer. Així, es produí una inserció d’activistes en 
els partits convencionals de l’esquerra durant la dècada de 1970 (Eley, 2002).

Ara bé, més enllà dels seus efectes polítics a curt i mig termini, és cert que el cicle de pro-
testes estudiantils encetat el 1968 té tota una dimensió de conseqüències a més llarg termini 
i de caire cultural que ens permeten interpretar-lo d’una manera més general i transversal. El 
primer que cal dir és que el moviment transcendí el marc estudiantil i anà molt més enllà de la 
universitat per abastar i entrar en ressonància amb una rebel·lia més àmplia entre la joventut. 
Dinàmiques de transformació cultural es feien paleses en les principals ciutats europees: si a 
París es va veure la sinergia d’estudiants i obrers, Londres va tenir la contracultura. L’experi-
mentació creativa es va apoderar del ram editorial, la música, el disseny i el teatre. Tan és així 
que entre 1965 i 1968, l’«Underground» britànic fou un calidoscopi d’institucions, entre elles 
la Notting Hill Free School, l’Anti-University, la Indica Gallery, l’Arts Lab, Apple, l’Electric 
Cinema, el Macrobiotic Restaurant, una sèrie de clubs i tot un mosaic de happenings i festivals. 
Era una escena imbricada en les arts i l’avantguarda teatral, i alhora banyada per l’estètica de les 
drogues i cert delit per la rebel·lió estilística (Eley, 2002).

Com relata Hobsbawm, en un retrat de l’ambient de l’època,

[p]eriodistes de rock compararen les masses juvenils en el festival de Woodstock (1969) a «un exèr-
cit de guerrillers pacífics». A París i Tòquio els manifestants estudiantils portaven com a icones 
imatges del Che, i el seu rostre barbut, tocat amb boina i inqüestionablement masculí no deixava 
indiferents ni tan sols els cors apolítics de la contracultura. No hi ha cap altre nom (excepte el del 
filòsof Marcuse) que es s’esmenti tant com el seu en un documentat estudi sobre la «nova esquerra» 
de 1968 [...], tot i que en la pràctica, era el del vietnamita Ho Chi Minh el nom més corejat en les 
manifestacions de l’esquerra del primer món. Atès que el que mobilitzava per damunt de tot l’es-
querra, a banda del rebuig de les armes nuclears, era el suport a les guerrilles del tercer món i, en els 
EEUU, després de 1965, la resistència a ser enviat a lluitar contra elles (Hobsbawm, 1998: 442).39

38 Aquests dos últims eren llegats certament paradoxals: si la construcció de nous partits era una reacció extrema a l’amorfisme 
de la cultura dels moviments, la lluita armada dramatitzava les sensacions d’impotència resultants de la immobilitat de les estruc-
tures polítiques establertes (Eley, 2002).

39 L’estudi sobre el maig del 68 al que es refereix l’autor és el de Katsiaficas (1987).
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Mentrestant, com que el moviment estudiantil era sobretot un moviment d’intel·lectuals, 
molts entraren en la professió acadèmica. El cas dels EEUU, per exemple, fou remarcable, país 
que rebé un contingent de radicals político-culturals sense precedents en les seves institucions 
acadèmiques (Hobsbawm, 1998).

És en l’àmbit de la micropolítica i de les pràctiques quotidianes on copsam millor el llegat 
polític d’aquella explosió de radicalisme juvenil. El deteriorament d’aquella «hegemonia del 45» 
albira el sorgiment d’una nova esquerra amb un tarannà antiautoritari i proper a l’autogestió o 
formes de democràcia directa. No hi ha dubte que el locus de la política també s’havia despla-
çat: en línies generals els moviments estudiantils rebutjaven la política convencional a favor de 
l’acció directa i la mobilització a peu de carrer (Eley, 2002). La revolta antiautoritària estava 
animada per un ideal d’autogestió que també era antiestatalista, qüestionava el socialisme par-
lamentari i negava alguns dels pilars essencials de la democràcia i el procediment liberal (el vot 
en les eleccions, la representació parlamentària o l’imperi de la llei) puix que, presumptament, 
no garantien la democràcia sota el capitalisme. Tot i que la revolta dels estudiants francesos 
estigué vinculada a una crisi de l’Estat francès, els efectes del nou capitalisme de consum foren 
generals a tota Europa Occidental. L’opinió pública vinculà aquest nou consumisme a l’indivi-
dualisme adquisitiu i a la privatització de la forma de vida. Les cultures de la sociabilitat que-
daren limitades a l’espai privat de la llar, on els valors comercials corroïen la cohesió i l’autoritat 
de la família, cosa que es veia amb preocupació tan pels conservadors com per l’esquerra. La 
joventut radical també tenia un to antipatriarcal (Eley, 2002).

Així, tal i com explica Eley (2002), l’autogestió evitava els principis hegemònics de la demo-
cràcia representativa, expressava el ressentiment dels obrers davant la injustícia de la modernit-
zació, que havia portat al gaudi del consum les classes mitjanes alhora que havia fet baixar els 
ingressos de les classes populars. Aquesta anomia tenia una paral·lelisme amb les expectatives 
dels estudiants i la realitat amb què es topaven. Es produí un distanciament entre classes i 
generacions que anava acompanyat de queixes violentes dirigides al capitalisme de consum, 
l’ètica del treball, la reglamentació estricta i l’autoritat. «Alienació» era la paraula de moda, que 
rebutjava la comoditat de la modernitat perquè la considerava maquinal. El «moviment del 22 
de març» era un dels precursors d’aquesta crítica, amb la seva absència de burocràcia, la idealit-
zació de l’autonomia local i la «democràcia permanent del míting general».40

A ningú no se li escapa que el programa positiu de «1968» apel·lava a un desig molt retòric 
i abstracte de «totalitat», d’«alliberament» i la recuperació d’un «jo» integrat. Ara bé, continua 
Eley (2002), fou en els múltiples escenaris de la vida quotidiana —el lloc de feina, l’escola, 
l’aula i la sala d’exàmens, el centre comercial, el cotxe, la televisió, la família, el dormitori, 
l’espai imaginatiu generalitzat de mercantilització i cultura mediàtica— on això es concretà de 
manera convincent. «La política estava baixant a terra» i es connectava amb a vida quotidiana, 
cosa que requeria formes d’acció lligades a la desobediència, el renou, infringir les regles, sal-
tar-se els límits. Tot plegat era un trànsit de la política cap a la vida quotidiana, una politització 
de lo personal que tenia conseqüències importants per «allò polític»: no només es qüestionava 
l’erosionada figura dels polítics, sinó que es concebia el procés revolucionari com un resum de 

40 Moviment estudiantil sorgit aquesta data a la facultat de Nanterre, París, que tenia una inspiració de tarannà llibertari i del 
qual Daniel Cohn-Bendit i Serge July en són els «líders» més coneguts (Copfermann, 1968).
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canvis en la vida quotidiana, lluny d’aspiracions de presa del poder en l’Estat i l’organització de 
l’economia (Eley, 2002).

S’albirava, per tant, una «nova esquerra» de tarannà antiautoritari que s’oposava a la «vella 
esquerra» que s’havia forjat en el «consens de la postguerra» i que amb prou feines era capaç de 
percebre l’escletxa que s’havia obert (Eley, 2002). La prosperitat i el consumisme de la dècada 
de 1960 es combinaren amb amb l’ascensió de noves generacions d’estudiants i les rebel·lions 
estilístiques de la joventut per perforar l’estabilitat de l’acord de la postguerra. S’havia despertat 
una fascinació per la democràcia directa i les formes d’organització participatives; s’havia desta-
pat una sexualitat desinhibida que entrava en ressonància amb un seguit d’excessos hedonistes 
de la contracultura; els experiments pràctics amb l’autogestió es complementaven amb les críti-
ques obsessives de l’alienació. El «1968» desafiava molts dels aspectes de l’hegemonia del règim 
de «1945». Els conflictes resultants d’aquest xoc necessitaren alguns anys per resoldre’s, però els 
seus efectes a llarg termini foren enormes: redefiniren el terreny de la política, complicaren els 
conceptes de l’esquerra (Eley, 2002) i eixamplaren el ventall de les lluites emancipadores fins 
extrems que només el pas dels anys mostraria amb claredat.41

Així, es podria parlar de fracàs dels «moviments de 1968» si entenem l’èxit com l’asso-
liment de reformes profundes o l’enderrocament de governs. En efecte, la combativitat dels 
nous radicalismes difícilment adquirí una cohesió que no fos temporal o local: una universitat 
determinada, un esdeveniment particular, una campanya com les accions de solidaritat amb 
Vietnam...42 Aquests fets foren més aviat efectes imprevistos de canvis socioculturals produïts 
durant l’auge econòmic de la postguerra: pujada dels nivells de vida, el nou capitalisme de 
consum, subcultures estilístiques de la joventut molt visibles i expansió de les universitats. Eren 
uns processos que estaven transformant els paisatges de la política: definiren espais nous allà 
on calien noves idees i pràctiques; proporcionaren visions fugaces d’un futur que encara s’es-
tava configurant d’estructures de classe que es recomponien, moviments obrers que perdien la 
seva cultura distintiva i el seu terreny en la comunitat, indústries de serveis que dominaven el 
mercat de treball, noves tecnologies i processos laborals vinculats a nous discursos d’autogestió 
i alienació. Això no obstant, com diu Eley (2002), només mitjançant les explosions de 1968 
els teòrics socials, activistes i ciutadans van començar a entendre el que el futur els preparava.

41 Ni l’ecologisme en sentit estret, merament conservacionista, ni el pacifisme manco ambiciós —encaminat simplement a 
impedir la guerra nuclear— són en rigor moviments emancipadors, sinó moviments de supervivència: s’orienten a la prevenció de 
catàstrofes o, amb més precisió, a la preservació de les bases naturals de la vida en aquest planeta, mentre que l’emancipació és una 
relació entre els éssers humans. Per això pot existir i existeix un ecologisme de dretes, i podem igualment concebre un pacifisme 
antinuclear de dretes. Passa, però, que en la majoria dels casos els moviments ecologistes i pacifistes reals no s’ajusten a aquest 
concepte estret, sinó que qüestionen radicalment les desigualtats socials de les societats, demanant-se, per exemple, per la violèn-
cia estructural en es situacions de no-guerra o per la vinculació entre la crisi ecològica i pauperització del tercer món (Riechmann 
i Fernández Buey, 1994).

42 No cal oblidar que, per exemple, els moviments estudiantils foren necessàriament efímers, en part per la brevetat de la 
carrera de l’estudiant, i en part per l’empitjorament dels mercats de treball a partir de 1973-1974. Tot plegat féu desaparèixer les 
condicions favorables a l’extensió del radicalisme, que amb prou feines anà més enllà de 1967-1974.
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2.2.3. EL CICLE DELS «NOUS MOVIMENTS SOCIALS»

Segons Pastor (2009) hi ha força consens en l’àmbit acadèmic a l’hora de considerar que, si bé 
el cicle de lluites que gira al voltat del 68 es tanca a mitjan de la dècada dels setanta, els seus 
diversos i nombrosos impactes en la societat i la política de molts països contribueixen a obrir 
«escletxes» perdurables. És així com s’anaren configurant els anomenats «nous moviments so-
cials» com el feminista, l’ecologista, el pacifista, així com d’altres que posaven en qüestió les 
diferents institucions de control social, l’espai urbà o la vida quotidiana. D’alguna manera, 
aquests moviments assumiren la «crítica artista» al capitalisme (Boltanski i Chiapello, 2002), 
en considerar-lo una font d’opressió, «desencantament» i «inautenticitat», i també la «crítica 
social», que considera el capitalisme com una font de misèria i desigualtat, cosa que es podia 
relacionar amb els debats sobre l’«autogestió», en el sentit de la cerca d’«autonomia» en contra-
posició a l’«heteronomia» en el treball. És cert que en l’economia «postfordista» hi seguia havent 
molts conflictes en torn a la desigualtat social, l’ocupació amb dedicació parcial, la paga escassa, 
els reglaments sobre seguretat i sanitat i les prestacions relacionades amb el lloc de feina. Però 
també reclamaven l’atenció del públic altres assumptes que tenien a veure amb l’autoestima i 
l’autoexpressió, l’estètica i la satisfacció intel·lectual, la identitat i el sentit de pertinença, i la 
qualitat de vida. Aquests valors que alguns han considerat «postmaterialistes» (Inglehart, 1977) 
van commoure de manera especial les generacions que assoliren la majoria d’edat en la dècada 
de 1960 i després. Inspiraren protestes contra els riscs i inseguretats de la vida social, com l’a-
menaça de la guerra nuclear i la catàstrofe del medi ambient. Fomentaren els desitjos de con-
servació i d’energia neta, igualtat dels gèneres, sexualitat plural, multiculturalisme, comprensió 
internacional i llibertat d’expressió artística i estilística. Les crítiques a l’alienació foren clau, 
afirmant valors de control i capacitació, autonomia i individualisme, autorealització i elecció 
(Eley, 2002). Com explica Pastor (2009), si aquestes dues crítiques al capitalisme s’uniren en 
determinats moments d’aquell període, des de mitjan dels anys setanta es produí una «contra-
revolució preventiva neoliberal» que mirà de dissociar-les.

És per això que el maig francès entronca directament amb el que s’ha etiquetat com «nous 
moviments socials», uns moviments propis de les societats industrials avançades que es des-
envoluparen a partir de la dècada de 1960.43 També coneguts com a «moviments del 68», 
en referència simbòlica a les revoltes estudiantils del «maig francès», fita que hom considera 
representativa del que seria un cicle de protesta global que marcaria la segona meitat del segle. 
Aquesta referència genèrica als «nous moviments socials» apunta a tota una plèiade formada 
pel moviment antiautoritari estudiantil (englobat dintre d’un més ample moviment de protesta 
juvenil), el nou moviment feminista, el moviment alternatiu urbà, el moviment antinuclear, el 
moviment ecologista, o el nou moviment pacifista, a més de tots els submoviments d’aquests 
(Riechmann i Fernández Buey, 1994).44 A Europa, la màxima expressió de la llacor dels «nous 

43 Sembla que l’ús modern del terme «moviment social» es generalitzà després de la Revolució francesa de 1780 i encara més 
amb les revolucions europees de 1848. Tot i que el terme s’aplicà sobretot al moviment obrer del segle XIX, quasi simultàniament 
també estava sorgint —primer als EEUU i després a Europa— un important moviment feminista (Riechmann i Fernández Buey, 
1994). Per una discussió sobre les diferències entre moviments socials «moderns» i «premoderns», veure  Riechmann i Fernández 
Buey (1994)

44 Tanmateix cal matisar això: seria més correcte parlar, en plural, dels moviments pacifistes, els moviments ecologistes, etc. 
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moviments socials» és sense dubte la revolta estudiantil del maig francès, tot i que alguns autors 
(Riechmann i Fernández Buey, 1994) han traçat les influències que dos moviments estatuni-
dencs dels anys 1950 i 1960 van tenir en aquests nous moviments europeus dels 1960 i 1970. 
Es tracta del moviment pels drets civils i el moviment contra la guerra del Vietnam. Ambdós 
tingueren un paper exemplar important pel que fa la difusió d’experiències, formes d’organit-
zació i tot un tarannà contracultural cap a Europa.

Com que es tracta d’uns moviments que van néixer dels canvis socioculturals més amplis de 
la transformació «postfordista» (Eley, 2002), resulta interessant fer una referència sociològica a 
la seva composició social. De manera molt resumida es podria dir que és heterogènia, però que 
hi ha una majoria quantitativa i qualitativa de noves capes mitjanes (professionals dels serveis 
socials i culturals), elements de la vella classe mitjana en menor mesura i, finalment, sectors de 
la població al marge del mercat de treball o en una posició perifèrica respecte a ell (Riechmann 
i Fernández Buey, 1994).45

Malgrat el terme tan categòric de «nous» i de les visibles ruptures que plasmen, en realitat 
se’ls hi poden atribuir tota una sèrie de continuïtats respecte dels moviments «tradicionals» 
com l’obrer. Així, Riechmann i Fernández Buey (1994) consideren que els valors que orienten 
aquests moviments no són pas nous, però sí que ho és la forma peculiar en què s’articulen; tam-
poc no són noves en sentit substancial les seves formes d’organització, tot i que sí tenen valor 
de novetat en el context en què sorgeixen; i sí són nous els seus continguts culturals, el tipus de 
mobilització, les formes d’acció i els objectius sociopolítics.46 En definitiva, les seves novetats no 
amaguen que, com a moviments, «constitueixen la manifestació contemporània de vellíssimes 
aspiracions d’emancipació».

Però hi ha novetats substantives que cal contemplar a l’hora d’analitzar aquests moviments. 

I és que, tal i com assenyalen Riechmann i Fernández Buey (1994), sovint els límits entre distints moviments són imprecisos, i 
les transicions entre uns i altres, fluïdes: tan en termes de composició personal —activistes que treballen de manera simultània o 
successivament en dos o més moviments diferents— com en termes de continguts —temes que aborden diversos moviments des 
de perspectives diferents.

45 Cal tenir en compte que, des de 1960 fins a 1985, les categories professionals, tècniques i administratives com a mínim es 
doblaren en la població activa de l’Europa occidental, assolint entre el 13 i el 18% en la majoria de països, i de vegades fins i tot 
més; i aquests nous especialistes en educació, comunicacions, sanitat i serveis socials es feren visibles de forma clara en els nous 
moviments (Eley, 2002).

46 Es considera, que el terme «nou» dels nous moviments socials està justificat perquè gosa de cert contingut teòric, però al 
final el debat entre la relativa novetat o vellesa d’aitals moviments depèn de la perspectiva adoptada, d’on fixem la nostra atenció, 
de si ens interessa més destacar les continuïtats o les ruptures. En el cas de l’ecologisme contemporani, del «segon» feminisme i 
del pacifisme antinuclear pesen més les ruptures que les continuïtats. Els nous moviments socials dels 1965-1970 sí que tenen 
novetats contextuals: els seus participants se sentiren «nous» sobretot en comparació amb les formes institucionalitzades (i en 
general força ben integrades en les formacions socials del capitalisme, «cooptades» a un sistema corporatiu mitjançant la cessió de 
parcel·les de poder i benestar) del moviment obrer: els sindicats, els partits socialdemòcrates i els partits comunistes. Aquesta és la 
novetat contextual relativa. Però també hi ha una novetat substancial: es veu si analitzam els valors, les formes d’organització, de 
mobilització i d’acció, objectius sociopolítics i continguts culturals d’aitals moviments. A diferència del moviment obrer, que tenia 
formes organitzatives força institucionalitzades, organitzades de manera centralista i integrades en models polítics neocorporatius, 
els nous moviments socials presenten una estructura segmentada, descentralitzada, organitzada de manera autònoma, en forma de 
xarxa. El principi d’autonomia, de l’autoorganització dels afectats, de l’articulació de necessitats i interessos, adquireix pels nous 
moviments socials una importància central; es rebutgen amb vehemència estructures jeràrquiques, se sospita de la institucionalit-
zació, la burocratització i la professionalització com a instruments de domini i integració, es rebutja el principi de delegació i la 
disciplina de les organitzacions rígides, la qual cosa fa que aquests moviments adquireixin una ressonància llibertària. Per suposat, 
això no era pas nou si tenim en compte el corrent anarquista del movimen obrer, però sí que era «nou» en el context concret en 
què es despleguen els nous moviments socials (Riechmann i Fernández Buey, 1994).
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La nova organització econòmica sorgida de la transició del fordisme es recolzava en l’acumu-
lació i la gestió d’informació, de manera que els conflictes socials giraven de forma creixent al 
voltant del control i el tractament del coneixement, l’accés a l’educació i la responsabilitat del 
poder burocràtic (Eley, 2002). Així, el centre de gravetat dels enfrontaments socials ha basculat 
i s’ha ampliat. Si abans es trobava ubicat en els problemes associats amb l’ordre de dominació 
capitalista (esfera de la producció i la distribució social, on es centra l’actuació del moviment 
obrer), es produí un desplaçament cap als problemes associats a la reproducció social.47 Així, 
aquest desplaçament ha abastat dos nivells distints i relativament descuidats pel «vell» movi-
ment obrer: (1) el Lebenswelt, el nivell de la interacció més bàsica o quotidiana entre persones i 
entre les persones i la natura. Davant de les amenaces i danys causats per les forces de dominació 
els nous moviments socials articulen estratègies d’alliberament de la vida quotidiana i revolució 
de les formes de vida (per exemple distribució equitativa de tasques domèstiques i la resistència 
a la reglamentació burocràtica de la vida social). En aquest context es parla de micropolítica; 
(2) els grans problemes globals «d’espècie», en una situació mundial radicalment nova en què 
es pot pensar de manera racional que és en perill el futur de l’espècie humana. Aquest és un 
dels aspectes de la «crisi de civilització» que té com a expressió la percepció de l’horitzó d’auto-
destrucció de l’espècie (l’amenaça nuclear, la manipulació genètica o la massiva quimització de 
l’agricultura). Tot plegat provoca la formació d’una incipient consciència d’espècie i dels «límits 
civilitzatoris» que no només són ecològics sinó també socials i culturals. Els problemes amb els 
que ensopega el capitalisme no es deriven principalment d’un fracàs «endògen» dels processos 
d’acumulació i distribució, sinó de les destructives conseqüències «exògenes» d’aquest mode de 
producció i consum per a les seves bases naturals, socials i culturals. Els processos cognitius que 
desvetllen aquests límits civilitzatoris són, així, elements necessaris per a l’aparició dels nous 
moviments socials (Riechmann i Fernández Buey, 1994; Carson, 1991).48

Tot i que en principi els «nous moviments socials» poden semblar només negatius, de rebuig 
frontal de molts trets perversos de de les societats industrials avançades —aquesta dimensió és 
innegable, especialment en els seus orígens—, també són portadors positius d’una alternativa 
o imatge de societat millor, una altra manera de viure, relacionar-se i treballar.49 Encarnen, per 
tant, temptatives i nous modes de producció, convivència i consum que presenten molts punts 
de convergència amb tradicions emancipadores anteriors (Riechmann i Fernández Buey, 1994). 
També se’ls sol atribuir un caràcter «exemplar» (Touraine, 1999), en el sentit que miren de ser 

47 Com que els moviments socials són un fenomen històric, una anàlisi dels moviments que no procedeixi històricament serà 
una mala abstracció de la realitat. La importància d’aquesta dimensió aconsella emprar-la com a base per a una tipologia. Es pot 
justificar una periodització de l’Edat Moderna en una fase preindustrial, una fase industrial i una fase «postindustrial», caracte-
ritzades per notables transformacions en l’estructura social i econòmica (Riechmann i Fernández Buey, 1994: 54). Autors com 
Riechmann i Fernández Buey defensen (1994) que pot argumentar-se que a cadascuna d’aquestes fases li correspon un tipus de 
moviment social diferenciat, amb formes de mobilització i acció característiques. Per exemple, en la fase industrial predomina 
la mobilització mitjançant organitzacions burocràtiques, mentre que en la fase «postindustrial» domina la «mobilització segons 
projectes» típica dels «nous moviments socials».

48 Així, es plasma el «caràcter biocida del capitalisme industrial» que es palesa en la crisi ecològica global, que suposa una 
contradicció entre la «microracionalitat» del capitalisme i llur macroirracionalitat material. D’altra banda, el feminisme posà de 
manifest els límits de l’Estat de Benestar, que reposava casi sempre en una inqüestionada divisió sexual del treball i d’un model 
masculí del treball assalariat (Riechmann i Fernández Buey, 1994).

49 La lectura en clau negativa és la interpretació que en fan autors com Touraine, Glucksmann i Lafontaine (Riechmann i 
Fernández Buey, 1994)
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exemplars, organitzats d’acord més amb les seves metes que amb les exigències d’un combat: 
són grups menys instrumentalistes que expressius50. Val a dir que l’expressivitat no és un tret 
per se dels «nous moviments socials» ni tampoc dels moviments de classe mitjana, sinó de tots 
els moviment en els seus orígens, quan han de desenvolupar una identitat comuna. Però també 
s’ha de dir que la seva expressivitat no és només una conseqüència de la seva joventut, sinó que 
podria reflectir una creixent reflexivitat dels seus processos de formació d’identitat. Així, l’ex-
pressivitat no només els hi serveix com a mitjà per crear identitats (unes identitats que s’orienten 
contra una racionalitat purament econòmica i contra un pensament purament instrumental), 
ni són només un ritual per enfortir les identitats dels activistes i el seu entorn, ni tampoc s’em-
pren de manera exclusivament instrumental per a la construcció de noves identitats, sinó que 
constitueixen, com a realització d’un fragment de vida no instrumental, un fi en sí mateix, una 
aportació a la realització d’una forma de vida qualitativament nova (Melucci, 1988; Cohen J., 
1985; Kriesi, 1987; Riechmann i Fernández Buey, 1994).

2.2.4. EL LLEGAT DEL 68

Eley (2002) explica que hi havia pocs indrets que representessin millor el llegat del «1968» que 
la Hafenstrasse del barri de St. Pauli d’Hamburg, el Kreuzberg de Berlin Occidental, la comuna 
autogovernada de l’illa de Christiania a Copenhaguen, o els kraakers holandesos i l’activisme 
okupa de Ryesgade.51 I és que el desafiament al sistema també s’encarnava en les grans ciutats, 
amb les seves masses de joves al marge del corrent principal de la societat, un jovent que havia 
rebut una educació superior però que trobava bloquejada la possibilitat de fer carrera, amb llocs 
de feina parcials, i que solia adoptar un estil de vida rebel, vivint i treballant en sistemes i bar-
ris distintius, sovint amb vincles bohemis o multiculturals. La vida cooperativa i els ambients 
alternatius acompanyaven les okupacions i la creació de «zones alliberades» que no amagaven 
el seu rebuig cap a la societat majoritària mitjançant l’estil, la música, les drogues, el sexe i el 
desafiament cap a les regles de la propietat. Aquestes subcultures pressuposaven la combativitat 
contracultural de 1968 i hom no pot evitar de veure-hi reflectides certes línies anticentristes i 
participatives, que preferien subvertir la política enlloc de renovar-la de manera constructiva, i 
que apostaven per la construcció d’alternatives al marge del sistema.

La inspiració de l’activisme okupa i de l’escena alternativa era transnacional i es desplaçà 
cap al nord des d’Itàlia el 1977, passà per Zúrich, on les exigències d’un centre autonomista ju-
venil esclataren el 1980-1982 i, finalment, arribà a Amsterdam, les ciutats germanoocidentals, 
Copenhague i Gran Bretanya. Aquesta circulació generava sinergies: les accions antinuclears, 
les protestes ecològiques més àmplies i bona part del moviment pacifista corrien de la mà amb 
els moviments okupes. Les formes polítiques —acció directa, absència de dirigents permanents, 
democràcia basada en l’assemblea general— provenien de 1968 (Eley, 2002).

50 Aquest tret es sol jutjar tan negativament (acusant els integrants dels NMS de narcicisme alternatiu) com positivament 
(doncs s’hauria superat la mentalitat sacrificial i expiatòria, i l’autoconsideració merament negativa del proletariat en quant a 
«classe sense atributs»), i segurament ambdós judicis tenen part de raó (Riechmann i Fernández Buey, 1994).

51 El carrer de Ryesgade, a Copenhaguen, es féu prou conegut quan visqué un intens conflicte entre activistes okupes i les 
autoritats de la ciutat el setembre de 1986.
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Tot això passava mentre els partits tradicionals estaven desapareixent, i fins i tot allà on els 
partits socialistes encara trobaven suport, es convertien en quelcom diferent, perdent gran nom-
bre dels seus afiliats actius i ja sense poder recolzar-se en les tradicionals «comunitats solidàries» 
d’una classe obrera de cada cop més reduïda.52 Enlloc d’això, es dedicaven a transformar-se en 
aparells exclusivament electorals. I més enllà d’aquests apareixien els «nous moviments socials», 
que havien abandonant —al manco parcialment— el marc polític de la classe, expressaven 
necessitats de minories i desposseïts, identitàries i de grups «interessats per un sol assumpte». Es 
constituïa un nou espai polític extraparlamentari format per moviments i les seves interaccions: 
feminismes53, ecologisme, pacifisme54, solidaritats amb el «Tercer Món», drets de gais i lesbianes 
i antiracisme, així com okupes i ambients alternatius més amplis que posaven en pràctica tota 
una cultura autogestionària del «Do it Yourself» (Eley, 2002).

Fernández Durán (2001) remarca que un dels aspectes més importants del llegat del 68 
fou la diversitat de dinàmiques de transformació al marge del sistema —és a dir, no només 
directament de «resistència»— que comencen a proliferar de manera més o manco subterrània 
a partir de llavors: moviments d’okupació, creació de comunes rurals i urbanes, noves experi-
ències d’educació popular i alternativa, pràctiques col·lectives d’agricultura ecològica, ràdios 
lliures i formes de comunicació alternatives, establiment de bancs alternatius, formes de truc i 
intercanvi i monedes locals i, en general, models de producció i consum que procuren sortir-se 
de la lògica del mercat. Així, l’enorme potencial transformador del «1968» es dirigí en bona 
mesura cap a la creació d’experiències alternatives «fora» de la lògica dominant i que, en general, 
foren menystingudes per l’esquerra tradicional encara que progressivament n’anés incorporant 
elements a la seva agenda política. Com assenyala l’autor, en el context d’una forta ruptura 
generacional, el llegat del «1968» enllaça i entra en ressonància amb certs components de la 
tradició consellista i llibertària (i també situacionista), desenvolupant nous components —com 
l’autonomia a Itàlia i Alemanya principalment— que miren de sintetitzar les idees anarquistes 
i marxistes, intentant alhora superar-les. Tot plegat es desenvolupa en un context en què, en la 
Perifèria, van adquirint cos els moviments camperols i indígenes, que llavors irrompran amb 
més força, al mateix temps que de mica en mica va perdent impuls l’esquerra tradicional. En els 
països de l’Est creix la contestació interna, de manera subterrània, i sobretot la desafecció cap a 
les estructures de poder, sota una superfície social en què sembla que res es mou i tot s’accepta 
(Fernández Durán i altres, 2001).

D’aquesta manera, no sempre és fàcil copsar el que serien les seqüeles i conseqüències dels 

52 Per suposat, darrere tota l’agitació de 1968 perdurava el socialisme parlamentari. La socialdemocràcia ressorgí per primer cop 
després de les derrotes de començament de la guerra freda. Des de mitjans dels anys 1960 es produeix un retorn de la socialde-
mocràcia als governs (ja sigui en solitari o en coalició) a Gran Bretanya, Alemanya Occidental, Finlàndia, Àustria, Itàlia, mentre 
que en països com Suècia, Dinamarca i Noruega, la socialdemocràcia perllongà el seu domini de postguerra. No hi ha, per tant, 
aparent correlació entre les explosions de 1968 i la presència o no de la socialdemocràcia en els governs (Eley, 2002).

53 En els anys 70 el moviment femení havia unit el feminisme amb els activismes locals relatius a l’habitatge i els lloguers, els 
transports públics, els drets a l’assistència, les instal·lacions recreatives, les guarderies, l’educació per a adults i l’educació superior, 
l’activitat cultural i artística, i la plètora de campanyes d’un sol assumpte que anaven d’Irlanda del Nord i l’antiapartheid fins a 
Vietnam i altres solidaritats amb el Tercer Món (Eley, 2002).

54 En el pla transnacional, els moviments pacifistes eren els de major magnitud i estaven coordinats de forma poc rígida per mi-
tjà del Desarmament Nuclear Europeu (DNE), que es fundà a Londres el 28 d’abril de 1980 i també fou pioner de la cooperació 
«des de baix» en els dos blocs en què es dividia Europa (Eley, 2002).
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moviments emergits en aquesta etapa. Però, a continuació intentarem sintetitzar els punts prin-
cipals del que es podria considerar el llegat dels nous moviments socials i del cicle de protestes 
globals que habitualment es classifiquen sota l’etiqueta de «1968»:

1. Desplaçament de la producció social cap a la reproducció social. El moviment obrer clàssic, 
i fins i tot bona part del moviment estudiantil amb el qual es coordinà, centraven la seva lluita 
contra contra l’ordre de dominació i explotació capitalista, això és, es referien als problemes de 
la producció social. En canvi, es pot dir que en termes generals els «nous moviments socials» 
han desplaçat o ampliat la seva lluita cap a problemes de la reproducció social.55 Això no vol 
dir que les qüestions del productivisme, el militarisme o el patriarcat no afectin l’àmbit de la 
producció social però, per diversos factors, no s’ha desenvolupat una proposta socioeconòmica 
alternativa global, coherent i susceptible d’obtenir una ampla adhesió entre els membres dels 
«nous moviments socials» (Riechmann i Fernández Buey, 1994).

2. Emergència d’una pluralitat emancipadora i qüestionament del proletariat com a únic sub-
jecte social revolucionari. Aquesta és una de les conseqüències de la transformació socioeconò-
mica del tercer quart del segle XX, en general, i de la irrupció dels «nous moviment socials», en 
particular. Es podria dir que es desenvolupa un ideari de «nova esquerra» plural, de clara orien-
tació emancipadora, però sense cap ideologia tancada omnicomprensiva al darrere (Riechmann 
i Fernández Buey, 1994). Aquesta pluralitat comporta l’existència d’objectius i estratègies d’ac-
ció molt diferenciades per part dels moviments i lluites que l’encarnen. En general, els «nous 
moviments socials» neguen que els problemes socials bàsics puguin resoldre’s transformant un 
sol factor i accentuen la necessitat d’enfocaments globals (crisi de civilització). Però per acon-
seguir objectius concrets que es perceben com essencials (legalització de l’avortament, el tan-
cament d’una central nuclear o la sortida d’una aliança militar, per exemple) s’intenten assolir 
consensos i mobilitzacions molt àmplies al voltant d’una reivindicació ben delimitada. Per això, 
sovint se’ls acusa de ser «moviments d’un sol assumpte» (single-issue movements). La realitat és 
que es pot sostenir tot el contrari: que l’ambició de combinar interessos temàtics particulars en 
una sola força sociopolítica, preservant alhora l’autonomia dels distints moviments, sembla ser 
una característica definitòria d’aquests moviments (Eyerman i Jamison, 1991; Riechmann i 
Fernández Buey, 1994).

Cal tenir present, aquí, que en el marxisme «tradicional» és central el concepte d’explotació, 
entès com a captació de plusvàlua, això és, aquella part del treball efectuat pels assalariats que 
els capitalistes no els hi retribueixen. Tot i que les seves conseqüències són allargades, es pot dir 
que l’explotació és una noció eminentment econòmica. És per això que, atesa la seva centralitat 
en l’anàlisi marxista, altres formes d’opressió (com ara la dominació masculina o el colonia-
lisme) han estat considerades més aviat secundàries. Dit altrament, és el que s’ha anomenat 
els «fronts secundaris», en oposició al front principal constituït per l’oposició entre capital i 
treball (Keucheyan, 2013). Si una cosa ha caracteritzat la segona meitat del segle XX ha estat, 
precisament, la multiplicació d’aquests «fronts secundaris». La irrupció del feminisme de sego-
na onada, els moviments d’alliberament nacional, les reivindicacions homosexuals i la naixent 
política ecològica féu que, d’alguna manera, la centralitat de l’opressió econòmica es desplacés 

55 S’ha de dir que la reproducció social global ha esdevingut problemàtica, indici de la profunditat de la crisi contemporània 
(una «crisi de civilització») (Riechmann i Fernández Buey, 1994).
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per deixar espai a nocions més inclusives que l’«explotació», com per exemple l’«alienació». Cal 
dir que aquesta pèrdua de centralitat de l’opressió econòmica també respon a l’estabilització que 
assoleix el capitalisme durant els trente glorieuses, que posa de relleu altres problemàtiques de tall 
«cultural». No és casual que en les dècades de 1960 i 1970 es multipliquin les teories crítiques 
que posen l’accent en l’anàlisi de les «superestructures»: el marxisme «culturalista» d’Eduard 
P. Thompson i Christopher Hill, els Cultural Studies de Raymond Williams, Stuart Hall i 
Richard Hoggart, el marxisme estètic de Fredric Jameson i Terry Eagleton o la sociologia de la 
cultura de Pierre Bordieu (Keucheyan, 2013).

3. Irrupció de la «política de la identitat». Els assumptes socials més amplis, que no eren 
assimilables a la política de classe en cap sentit estricte, sempre havien estat importants per 
l’esquerra, però ara l’atenció a la «diversitat» adquiria una dimensió nova i diferent. Durant el 
decenni de 1970, els sectors de la població silenciats o marginats començaren a exigir reconei-
xement, ja fos fent valer els seus drets de ciutadania o reivindicant la seva personalitat pública 
particular. El moviment feminista fou seguit per el de l’alliberament dels gais i llavors per grups 
racials i ètnics, tots els quals pretenien traduir «lo personal és polític» en la pràctica quotidiana. 
Les iniciatives d’aquesta mena començaren fora de les palestres tradicionals de l’esquerra, però 
després de les explosions inicials d’autoreconeixement, grups i individus locals començaren a 
entrar en els partits socialistes, als que arribaren en la dècada de 1980 a través de la política 
urbana (Eley, 2002). I moltes de les demandes acabaren essent reflectides en aprovació de pa-
quets legislatius i altres canvis via institucional.56 El seu punt de vista celebrava fàcilment la 
sobirania d’éssers particulars, de tal manera que ser dona o gai o negre esdevingué el principi 
de l’organització política, amb drets exclusius sobre el reconeixement. Els feminismes radicals 
afirmaren una cultura específicament femenina, edificant defenses diferencials al voltant d’un 
espai on es poguessin dur a terme vides vertaderes.57 El lesbianisme polític també radicalitzà 

56 Després d’una intensa dècada de lluita del moviment gai, a partir de 1968, els drets de gais i lesbianes entraren en els progra-
mes de l’esquerra europea i es promulgaren lleis contra la discriminació a Noruega (1981), Suècia (1987) i Països Baixos (1992) 
(Eley, 2002: 468-469). La política lesbiana-gai va mentenir viu el to radical de mal comportament de 1968, tot i que inclòs aquí 
les crítiques a la família van començar a ser menys comuns que l’extensió de la seva definició a les parelles del mateix sexe. Igual 
que els feminismes, els moviments de gais i lesbianes foren els nous moviments socials que més descentraren l’esquerra convencio-
nal, i desafiaren els supòsits més profunds de ciutadania en la cultura nacional al posar en qüestió la naturalitat de la família. La 
política homosexual, amb els seus atacs als valors heteronormatius com a dimensió de les relacions socials en general, recollí els fils 
del radicalisme del Front d’Alliberament Gai en la dècada de 1990 (Eley, 2002).

57 A Occident, i especialment als EEUU, els temes que representaren el renaixement del feminisme es relacionaven, sobretot, 
amb els problemes de les dones de classe mitjana, o el mode en què aquests problemes les afectaven (Hobsbawm, 1998). Fins i tot 
una lectura superficial de les pioneres nordamericanes del nou feminisme dels anys seixanta indica una perspectiva de classe dife-
renciada en relació amb els problemes de la dona. Els hi preocupava especialment la qüestió de «com poder combinar la carrera o 
treball amb el matrimoni i la família», que tan sols era important per les que tenguessin aquesta possibilitat d’elecció, de la que no 
disposaven ni la majoria de les dones del món ni la totalitat de les dones pobres (Hobsbawm, 1998). Les preocupava, amb tota la 
raó, la igualtat entre home i dona, un concepte que esdevingué instrument principal de les conquestes legals i institucionals de les 
dones d’Occident, ja que la paraula «sexe» s’introduí en l’American Civil Rights Act de 1964, originàriament concebuda només 
per prohibir la discriminació racial. Però la «igualtat» o, més ben dit, la «igualtat de tracte» i «igualtat d’oportunitats» donaven per 
fet que no hi havia diferències significatives entre homes i dones, ja fos en l’àmbit social o en qualsevol altre àmbit, i per la major 
part de les dones del món, i sobretot per les pobres, era evident que la inferioritat social de la dona es devia en bona part al fet de 
no ser del mateix sexe que l’home, i necessitava per tant solucions que tenguessin en compte la seva especificitat, com, per exem-
ple, disposicions especials pels casos d’embaràs i maternitat o protecció contra els atacs del sexe més fort i amb major agressivitat 
física. El feminisme estatunidenc es torbà en fer front a qüestions d’interès tan vital per les dones treballadores com la baixa per 
maternitat. La fase posterior del moviment feminista aprengué a insistir en la diferència existent entre ambdós sexes, a més de 
en les desigualtats, tot i que la utilització d’una ideologia liberal d’un individualisme abstracte i l’instrument de la «igualtat legal 
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aquesta separació, deixant de prioritzar la cooperació amb els homes d’esquerres i també amb 
les feministes heterosexuals (Eley, 2002). En aquestes noves reivindicacions ja no s’apel·lava o 
invocava aquelles grans categories i col·lectivitats estables del passat, com ara la classe, la raça, el 
gènere o la nació i que abans havien centrat les identitats per a la política; ara, la identitat s’ha-
via convertit en quelcom més fragmentat i incomplet, compost per múltiples «éssers», quelcom 
amb història, «produït», en formació. La política havia de dirigir-se a la gent a través de les seves 
identitats múltiples (Eley, 2002).

Cal recordar que el terme «polítiques de la identitat» [identity politics] designa les polítiques 
governamentals o no que apunten a promoure els interessos, o a lluitar contra l’estigmatització, 
de tal o qual categoria de la població. Aitals polítiques miren de rehabilitar la «identitat» de 
grups socials fins aleshores discriminats a causa de la percepció negativa de la que són objecte. 
Les «polítiques de la identitat» tenen, segons Keucheyan (2013), dues característiques princi-
pals: la primera és que concerneixen a minories que s’assumeixen com a tals, això és, que no 
tenen vocació de transformar-se en majoria. Des d’aquest punt de vista, s’oposen a entitats com 
«poble» o «classe treballadora», la funció històrica de les quals era coincidir, en un termini ma-
jor o menor, amb el tot de la societat. La segona característica és que la «identitat» no és ja cap 
instància únicament econòmica, sinó que té una dimensió cultural decisiva (Keucheyan, 2013).

4. Crítica antiautoritària a les estructures burocràtiques, monolítiques i jerarquitzades. Aques-
ta crítica es dirigeix clarament a les institucions polítiques i socials, incloent partits i sindicats 
(Fernández Durán i altres, 2001). Precisament per això no és casual que els «nous moviments 
socials» se situïn, tipològicament, en algun punt entre els moviments amb orientació de poder 
i els moviments amb orientació cultural. Es veu el caràcter antiestatalista (o pro-societat civil) 
dels moviments, establint estratègies d’autorregulació col·lectiva que tendeixin a tornar poder 
a la societat enlloc de concentrar-lo en l’Estat. Això es pot considerar una autodefensa social 
davant la creixent burocratització i mercantilització de l’existència. Aquí hi intervé un element 
generacional: l’orientació antiinstitucional és pròpia de moviments joves, contraposats a altres 
formes de participació més organitzades i integrades en el sistema. Però la contraposició entre 
«vella» i «nova política» no s’esgota en una oposició vitalista entre joventut i vellesa (Riechmann 
i Fernández Buey, 1994: 78-79).

5. Crisi de la tradició revolucionària clàssica. La tradició revolucionària moderna, que podrí-
em considerar jacobina i leninista —amb els seus elements de partit, avantguarda i estratègia— 
entra en crisi, històricament parlant. Això implica que es posi en qüestió la «Revolució», en 
majúscula i com a moment puntual, puix que es considera quelcom incapaç de transformar les 
estructures de poder davant les que s’acabarà sucumbint curt o mig termini (Fernández Durán 
i altres, 2001).

6. Rebuig de l’alienació i colonització de la vida quotidiana. Aquest és un element central del 
llegat que ens deixa el «1968» en el si del capitalisme madur. També està lligat a la impugnació 
del treball assalariat (Fernández Durán i altres, 2001: 76). Nogensmenys, aquesta era una de 
les principals característiques dels «nous moviments socials»: la seva autodefensa social contra 
mecanització, burocratització i la mercantilització de l’existència («colonització del món vital», 

de drets» no eren fàcilment reconciliables amb el reconeixement de que les dones no eren, o no havien de ser, com els homes, i 
viceversa (Hobsbawm, 1998).



74

CAPÍTOL 2

Kolonisierung der Lebenswelt, en termes de Habermas, 1985a).58

7. Qüestionament obert de les relacions de gènere i de domini patriarcal. Una de les grans 
aportacions de la nova generació o onada de feminismes és la de desemmascarar les relacions de 
dominació «privades». Així, la profunda crítica que s’amaga darrere d’afirmacions tan conegu-
des com «el privat també és polític» o «el personal és polític», no havia estat en general present 
en els corrents dominants de l’esquerra (Fernández Durán i altres, 2001). No és casual, doncs, 
que els feminismes i l’auge de nous moviments de dones durant el decenni de 1970 fos l’exem-
ple més creatiu d’oposició extraparlamentària (Eley, 2002).

8. Importància política de la subjectivitat, els sentiments i el desig. Estretament vinculat amb 
el punt anterior, cal parlar de la necessitat de tenir en compte l’explosió dels sentiments, les dife-
rents subjectivitats i el desig, aspectes de la revolució sexual i contracultural d’aquestes dècades 
(Fernández Durán i altres, 2001).

9. Qüestionament del domini del capital sobre la natura. L’emergència dels «nous moviments 
socials», especialment l’ecologisme, ve acompanyat d’una crítica de la civilització productivista 
(Fernández Durán i altres, 2001). De fet, la crítica de la civilització productivista i patriarcal 
(serva de la santíssima trinitat formada per la modernització industrial, el creixement econò-
mic i la regulació burocràtico-estatal), a la que es percep prenyada d’un immens potencial de 
destrucció, patiment i injustícia, és constitutiva pels «nous moviments socials» (Riechmann i 
Fernández Buey, 1994).59 Davant d’això, es proposa certa desindustrialització o una industri-
alització alternativa (la «reconstrucció ecològica de la societat industrial»); processos de des-
centralització i «recomunalitazació» de la vida política; un model alternatiu de democràcia (la 
democràcia participativa, d’inspiració consellista, l’ideal de la qual han heretat els «nous movi-
ments socials» de la Nova Esquerra dels 60); i un procés de diferenciació funcional en el qual, 
en particular, l’autonomitzada esfera econòmica seria parcialment reabsorbida per altres esferes 
socials (en la perspectiva d’una economia moral, terme d’E. P. Thompson).

10. Crítica de l’objectivisme científic positivista i assumpció dels riscs de la tecnologia. Un altre 
element important del llegat dels «moviments del 1968» és la reafirmació de la subjectivitat 
contra l’obsessiva vindicació de l’objectivisme científic i positivista, qüestió que es lliga a la críti-
ca del desenvolupament tecnològic (Fernández Durán i altres, 2001). Així, els «nous moviments 
socials» tenen certa orientació «antimodernista», no en el sentit de la crítica antidemocràtica i 
idealista, sinó més bé contra la concepció lineal de la història, la creença en el progrés entès com 
desenvolupament moral i material inacabable, ni la fe en la capacitat humana per amotllar i 
recrear indefinidament les condicions de la seva pròpia existència mitjançant la ciència i la tec-
nologia. Unes creences que caracteritzen bona part de la Modernitat occidental a partir sobretot 
de la Il·lustració. S’ha trencat la creença en la raó tècnico-instrumental i la ciència i la tecnologia 
ara són percebudes com a fonts de risc (Beck, 2006b; Riechmann i Fernández Buey, 1994).

11. Explosió de l’activitat política al marge d’«allò polític». Es produeix una l’explosió de lo 

58 Però aquesta concepció negativa és insuficient puix que no es tracta només de moviments reactius i defensius (Riechmann i 
Fernández Buey, 1994).

59 Si concebem —seguint Weber— que el contingut de la modernitat o, millor dit, dels processos de modernització, el cons-
titueixen els processos d’industrialització, centralització,  institucionalització, secularització, professionalització, democratització 
(segons el model de les democràcies representatives occidentals) i diferenciació funcional (de les diferents esferes o «subsistemes» 
socials), es veurà que els NMS plantegen desafiaments a cadascun d’aquests processos (Riechmann i Fernández Buey, 1994).
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social com a nova expressió de l’activitat política al marge del que s’havia considerat «allò polí-
tic», produint-se una politització de la vida quotidiana i de l’àmbit privat. Això es pot llegir com 
un desplaçament del conflicte de l’espai de la producció al territori en el seu conjunt, però amb 
el predomini del micro sobre el macro (Fernández Durán i altres, 2001). Aquesta politització 
de la vida quotidiana i de l’àmbit privat, amb l’intent de desenvolupar formes alternatives de 
convivència, producció i consum, mira de transformar en el procés als homes i dones concrets 
que composen la societat. Els «nous moviments socials» no accepten la dicotomia públic/privat 
subjacent a l’univers de l’acció social de la teoria política liberal, ni accepten la subordinació 
de l’esfera sociocultural a la político-administrativa. L’eix de la transformació proposta es troba 
en l’esfera sociocultural, a la que s’haurien de subordinar l’economia («economia alternativa») i 
la política («nova política») (Riechmann i Fernández Buey, 1994).60 Endemés, això introdueix 
uns ideals de participació, d’organització mitjançant formes no burocràtiques a menor escala, 
parant major èmfasi en les bases (Eley, 2002).

12. Renaixement de l’acció directa com a forma de política extraparlamentària. Això pressu-
posa una vocació de transformació de la realitat «aquí i ara» emmarcada en una reivindicació 
general de la «utopia», oposada clarament al pragmatisme legitimador del discurs modernitza-
dor (Riechmann i Fernández Buey, 1994; Eley, 2002; Fernández Durán i altres, 2001). L’acció 
directa inclou tota una sèrie de mètodes d’acció col·lectiva no convencionals, com la desobe-
diència civil (l’objecció fiscal, per exemple), la resistència passiva, l’acció directa amb forts ele-
ments expressius o d’aclariment popular, les manifestacions de masses amb un notable compo-
nent lúdic, les cadenes humanes, els happenings i dramatitzacions públiques provocadores. Una 
part del que podríem anomenar aquesta «nova cultura de l’acció política», que accentua l’acció 
directa, prové de la contracultura nordamericana dels anys 70 (caracteritzada, entre d’altres, 
per l’estetitizació de la protesta que desenvolupà); en altres casos es tracta de la generalització de 
mètodes tradicionals de lluita obrera no violenta —en primeríssim lloc la vaga— en àmbits de 
la vida social distints de l’econòmic (Riechmann i Fernández Buey, 1994).61

13. Crítica a la militància tradicional. Finalment, el llegat del «1968» ens deixa una forta 
crítica a la militància tradicional i als «revolucionaris professionals» (Fernández Durán i altres, 

60 En paraules d’Offe: «Reivindiquen per a sí mateixos un tipus de continguts que no són ni ‘privats’ (en el sentit que altres no 
es sentint legítimament afectats) ni ‘públics’ (en el sentit de que se’ls reconegui com a objecte legítim de les institucions i actors 
polítics oficials), sinó que són els resultats i els efectes col·laterals col·lectivament ‘rellevants’ d’actuacions privades o político-insti-
tucionals de les que, això no obstant, no poden fer-se responsables ni demanar comptes per mitjans institucionals o legals disponi-
bles als seus actors. El camp d’acció dels nous moviments socials és un espai de política no institucional, l’existència de la qual no 
està prevista en les doctrines ni en la pràctica de la democràcia liberal ni de l’Estat del Benestar» (Offe, 1988: 174).
En general s’ha de subratllar la dimensió cultural, prepolítica, d’aquests moviments que lluiten no només per la reapropiació de 
l’estructura material de la producció sinó també pel control col·lectiu del desenvolupament socioeconòmic, per la reapropiació 
del temps, de l’espai i de la vida quotidiana (Melucci). El tema de la identitat sociocultural cobra de cada vegada més rellevància a 
mesura que es desenvolupa la societat industrial capitalista, puix que la seva dinàmica de mercantilització de cada cop més esferes 
de l’existència humana, expansió de racionalitat instrumental i «colonització del món vital» corroeix els vincles socials i les iden-
titats socioculturals tradicionals (Del Río, 1992; Barcellona, 1992). Foren —malgrat alguns antecedents—  els nous moviments 
socials dels 70 els qui situaren el tema de la identitat cultural en general ja no heretada, sinó que havia de ser creada, en el centre 
de les controvèrsies polítiques. Amb això, i amb l’extensió del concepte de cultura, s’assoleix una amplada en principi il·limitada 
d’aquest enfocament de crítica sociopolítica (Riechmann i Fernández Buey, 1994).

61 No s’ha de pensar, però, que els NMS emprin aquests mètodes no convencionals exclusivament, o que això els confini a un 
marge no institucional de la societat: ans al contrari, els estudis empírics mostren que el característic és l’ús pragmàtic i flexible de 
formes d’acció no convencionals o també convencionals (Riechmann i Fernández Buey, 1994).
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2001: 76). Com a mostra, és habitual dels «nous moviments socials» l’aposta per l’organització 
de base i comunitària, de petita escala i que, per tant, poden prescindir amb més facilitat de 
formes de burocratització (Eley, 2002). Endemés, s’han desenvolupat estructures organitzatives 
descentralitzades i antijeràrquiques, en forma de xarxa o de xarxa de xarxes, amb un nivell baix 
de professionalització i especialització i desconfiança cap a lideratges carismàtics, al manco al 
principi (Riechmann i Fernández Buey, 1994).62

3. ANYS 80 I 90: L’HEGEMONIA NEOLIBERAL, ENTRE LA UTOPIA I LA 
RESTAURACIÓ DEL PODER DE LES ELITS

Les importants transformacions que s’albiraven durant els anys setanta acaben configurant un 
escenari en què la solució neoliberal, amarada d’un fort component neoconservador, s’erigeix 
com la sortida que esdevindrà hegemònica cap a final de segle. Amb el temps, la ideologia i les 
pràctiques neoliberals de mica en mica s’inseriren en les grans institucions financeres internaci-
onals, com ara el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. La caiguda del Mur de Ber-
lín el 1989, símbol de l’ordre bipolar de la Guerra Freda, els compromisos político-econòmics 
que constitueixen el Consens de Washington, la dissolució de l’URSS el 1991 o el Tractat de 
Maastricht de 1992 foren esdeveniments que, directament o indirecta, vindrien a confirmar 
l’hegemonia del model neoliberal a nivell global. En aquesta secció trenarem les fites principals 
de la gènesi i consolidació del projecte neoliberal, cosa que esperem que ens serveixi per contex-
tualitzar millor el sorgiment del nou cicle de protestes globals a final dels anys noranta.

La crisi de l’estructura social d’acumulació que sostenia el capitalisme regulat de postguerra 
reclamava una resposta per part del capital, orientada al restabliment de les taxes de benefici. 
Riutort (2001) senyala que aquesta resposta apuntà, principalment, en dues direccions:

1. Les solucions de tarannà neoliberal posaven èmfasi en els valors de l’individualisme pos-
sessiu i pretenien restablir el poder del capital oligopolista tan a l’empresa com a l’economia en 
general. Aquest projecte requeria un debilitament dels treballadors, la qual cosa es traduïa en la 
pràctica en tot un paquet de mesures desreguladores del mercat de treball, mercantilitzadores 
de funcions socials i econòmiques abans assumides per l’Estat, i la implementació de mesures 
monetàries per ajustar el comportament dels agents econòmics. Se suposava, doncs, que aques-
tes polítiques restablirien les taxes de beneficis. Durant els vuitanta el neoliberalisme s’imposà 
com estratègia global pel capitalisme i, en particular, per la societat estatunidenca, tot i que 
també s’imposà en el tractat de Maastricht.

2. Les solucions de tall neocorporativista es centraven més aviat en l’adopció de mesures d’in-
tervenció contra la crisi en la concertació entre els grans agents econòmics, socials i polítics, 
amb la finalitat de pilotar tecnocràticament el procés de restabliment de les taxes de beneficis. 
Per fer això, dins del marc constitucional, es minimitzava la representació democràtica en la 
presa de decisions socioeconòmiques en favor de la representació funcional. Aquesta estratègia 
neocorporativista tenia dues interpretacions polars: una era la tecnopopulista, en què les elits 

62 Tanmateix, força estudis empírics senyalen graus apreciables d’institucionalització en molts «nous moviments socials» (Rie-
chmann i Fernández Buey, 1994).
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politicoeconòmiques del capital jugaven el principal paper articulador; l’altra era la socialde-
mòcrata, en què els partits obrers i els sindicats jugaven el principal paper articulador. Durant 
els anys 80 alguns països europeus i Japó continuaren estratègies neocorporativistes o mixtes.

És prou sabut que foren els plantejaments neoliberals els que s’acabaren imposant com a so-
lució de la crisi i com a configuració del nou ordre que sorgiria embrionàriament en els setanta, 
que assoliria importants cotes de poder en els vuitanta i que es consolidaria hegemònicament 
en els noranta. Si la postguerra establí un ordre de «capitalisme regulat» (Riutort, 2001) o, en 
termes de Harvey (2007), de «liberalisme embridat», el moll de l’os del projecte neoliberal era 
precisament desarticular aquest marc regulador. Així, el processos del mercat i activitats em-
presarials i corporatives es trobaven envoltats d’una xarxa de constrenyiments socials i polítics i 
per un entorn regulador que de vegades restringia alhora que senyalava l’estratègia econòmica i 
industrial. El projecte neoliberal consisteix, en resum, a desembridar el capital d’aquests cons-
trenyiments (Harvey, 2007).

La crisi d’acumulació de finals de la dècada de 1960 i la fase d’estanflació global també 
implicaren una crisi de les polítiques keynessianes. Com explica Harvey (2007), ja abans de 
la guerra àrab-israeliana i de l’embargament de petroli imposat per l’OPEP el 1973, el sistema 
de tipus de canvi fix suportat per les reserves d’or se’n havia anat en orris. La porositat de les 
fronteres estatals respecte dels fluxos de capital dificultà el funcionament d’aquest sistema de 
tipus de canvi fix. Els dòlars estatunidencs circulaven pel món i s’havien escapat dels control 
d’EEUU en ser dipositats en bancs europeus. Així doncs, el 1971 es produí l’abandonament 
dels tipus de canvi fix i l’or deixava de funcionar com la base metàl·lica de la divisa internaci-
onal tot permetent que que els tipus de canvi fluctuessin. Qualsevol esforç per controlar aital 
fluctuació fou abandonat ben aviat (Harvey, 2007).

Val la pena incidir en el fet que la irrupció del neoliberalisme fou la resposta a una crisi que 
el món capitalista no sabia ben bé com resoldre. La seva implantació no fou pas senzilla ni li-
neal; ans al contrari, és el fruit d’una sèrie de zigzaguejos i d’experiments caòtics que en realitat 
únicament convergiren en una nova ortodòxia gràcies a l’articulació del que seria conegut, anys 
després, com el «Consens de Washington» de la dècada de 1990, un terme encunyat per John 
Williamson (Harvey, 2007; Riutort, 2001).

Des de la dècada de 1970, pertot arreu hem assistit a un dràstic gir cap al neoliberalisme 
tant en les pràctiques com en el pensament politicoeconòmic. La desregulació, la privatitza-
ció i l’abandonament per l’Estat de moltes àrees de la provisió social han estat generalitzades 
(Harvey, 2007).63 Paral·lelament, els defensors de la via neoliberal han anat ocupant llocs de 
considerable influència en l’àmbit acadèmic (en universitats i molts think-tanks), en els mitjans 
de comunicació, en les entitats financeres i juntes directives de corporacions, en les institucions 
cardinals de l’Estat (com ministeris d’economia i bancs centrals) i en les institucions internaci-
onals que regulen el mercat i les finances a escala global, com el FMI, el BM i l’OMC. En defi-
nitiva, el neoliberalisme ha esdevingut hegemònic tant com a forma de discurs com de política 
econòmica. Posseeix efectes penetrants en els modes de pensament, fins al punt que ha arribat 

63 Pràcticament tots els Estats, des dels recentment creats després de l’esfondrament de la Unió Soviètica fins les socialde-
mocràcies i els Estats del benestar tradicionals, com Nova Zelanda i Suècia, han abraçat de vegades de manera voluntària i en 
altres obeint les poderoses pressions d’alguna versió de la teoria neoliberal i almanco han ajustat algunes de les seves polítiques i 
pràctiques a tals premisses (Harvey, 2007).
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a incorporar-se a la forma natural en la nostra subjectivitat (Harvey, 2007).
Tal com explica Harvey (2007):

[e]l neoliberalisme és, sobretot, una teoria de pràctiques politicoeconòmiques que afirma que la 
millor manera de promoure el benestar de l’ésser humà consisteix a no restringir el lliure desen-
volupament de les capacitats i de les llibertats empresarials de l’individu dins d’un marc institu-
cional caracteritzat per drets de propietat privada forts, mercats lliures i llibertat de comerç. El 
paper de l’Estat és crear i preservar el marc institucional adient pel desenvolupament d’aquestes 
pràctiques. Per exemple, ha de garantir la qualitat i la integritat del diner. Igualment, ha de dispo-
sar les funcions i estructures militars, defensives, policials i legals que són necessàries per assegu-
rar els drets de propietat privada i garantir, en cas necessari mitjançant l’ús de la força, el correcte 
funcionament dels mercats. D’altra banda, en aquelles àrees en les que no existeix mercat (com 
ara la terra, l’aigua, l’educació, l’atenció sanitària, la seguretat social o la contaminació mediam-
biental), aquest ha de ser creat quan sigui necessari mitjançant l’acció estatal. Però l’Estat no s’ha 
d’aventurar més enllà del que prescriuen aquestes tasques. La intervenció estatal en els mercats 
(un cop creats) ha de ser mínima perquè, d’acord amb aquesta teoria, l’Estat no pot de cap mane-
ra obtenir la informació necessària per anticipar-se a les senyals del mercat (els preus) i perquè és 
inevitable que poderosos grups d’interès distorsionin i condicionin aquestes intervencions estatals 
(en particular en els sistemes democràtics) atenent al seu propi benefici (Harvey, 2007: 6-7).

Així, el procés de neoliberalització ha comportat un procés de transformació, no només 
dels marcs i dels poders institucionals prèviament existents (arribant a desafiar les formes tra-
dicionals de sobirania estatal) sinó també de les divisions del treball, de les relacions socials, de 
les àrees de protecció social, de les combinacions tecnològiques i de les formes de vida (Harvey, 
2007). Autors com el mateix Harvey (2007) sostenen que, en realitat, al darrere s’amaga un 
projecte de restauració del poder de classe que valora l’intercanvi del mercat com una ètica en 
sí mateixa que considera que el bé social es maximitza en maximitzar-se l’abast i la freqüència 
de les transaccions comercials i cerca atreure tota l’acció humana al domini del mercat. Això 
exigeix tecnologies de creació d’informació i capacitat d’emmagatzemar, transferir, analitzar 
i utilitzar enormes bases de dades per guiar la presa de decisions en el mercat global. D’aquí, 
la cerca i l’intens interès del neoliberalisme en les tecnologies de la informació, que ha portat 
autors com Castells (2001) a parlar de l’emergència de «l’era de la informació».64

Però Harvey (2007) estableix una distinció fonamental per analitzar el neoliberalisme: 
aquest pot interpretar-se o bé com un projecte utòpic amb la finalitat de realitzar un disseny 
teòric per la reorganització del capitalisme internacional, o bé com un projecte polític per res-
tablir les condicions per a l’acumulació de capital i restaurar el poder de les elits econòmiques. 
En la pràctica, senyala Harvey, d’entre aquestes dues dimensions, el segon objectiu ha estat el 
dominant. Si bé la neoliberalització no ha estat molt efectiva a l’hora de revitalitzar l’acumu-
lació de capital global, sí que ho ha estat a l’hora de restaurar el poder d’una elit econòmica.65 

64 Les conseqüències culturals del domini d’aquesta ètica del mercat les ha descrit Harvey (1990).

65 A finals de 1970, als EEUU, el percentatge de renda nacional en mans de l’1% més ric de la societat ascendí fins assolir, a 
finals del segle passat, el 15% (molt pròxim al percentatge registrat en el període anterior a la Segona Guerra Mundial) (Harvey, 
2007).
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Mentrestant, l’utopisme teòric de l’argument neoliberal ha funcionat més aviat com un sistema 
de justificació i de legitimació de tot el que fos necessari per assolir aquests objectius (Harvey, 
2007). Tan és així, que hi ha una tensió constant entre el poder de les idees neoliberals i les 
pràctiques reals de la neoliberalització que s’han produït (Harvey, 2007).66 Tanmateix, el procés 
de neoliberalització ha anat de la mà de la construcció d’un consentiment, un sentit comú que 
el faci veure com un procés legítim i fins i tot necessari.67 No s’ha d’oblidar que, tot i que la 
consumació de la neoliberalització en països com Xile o Argentina es realitzà mitjançant un 
cop militar recolzat per les classes altes tradicionals (així com també pel govern estatunidenc), 
la «revolució» neoliberal que se sol atribuir a les figures de Thatcher i Reagan després de 1979 
es consumà per la via democràtica (Harvey, 2007).

3.1. LA GÈNESI DEL PROJECTE NEOLIBERAL

Durant l’«edat daurada» del capitalisme regulat el neoliberalisme era quelcom minoritari i que 
romania latent. Tanmateix, ja el 1947 un grup reduït i exclusiu d’economistes, historiadors i 
filòsofs del món acadèmic s’havia reunit, sota la crida del filòsof polític austríac Friedrich von 
Hayek, per crear la Mont Pelerin Society. El seu nom prové de la localitat suïssa on hi havia 
el balneari on es celebrà la primera reunió del grup. No era pas estrany que freqüentessin el 
club personalitats com Ludwig von Mises, l’economista Milton Friedman i fins i tot, durant 
un temps, el filòsof Karl Popper. En la seva declaració fundacional, aquesta societat mostrava 
molta preocupació pel fet que «els valors centrals de la civilització estan en perill» perquè sobre 
grans extensions de la superfície del planeta «les condicions essencials de la dignitat i de la lli-
bertat humana ja han desaparegut», mentre que en altres «estan sota constant amenaça davant 
el desenvolupament de les tendències polítiques actuals». A més, «la posició dels individus i els 
grups d’adscripció voluntària es veu progressivament soscavada per extensions de poder arbitra-
ri» (Harvey, 2007: 26).

Els membres de la Mont Pelerin Society es definien genèricament com «liberals» (en el 
sentit europeu del terme) per mor del seu compromís fonamental amb els ideals de la llibertat 
individual.68 L’etiqueta neoliberal, però, senyalava la seva adhesió als principis del mercat lliure 
encunyats per l’economia neoclàssica, que havia emergit en la segona meitat dels segle XIX de 
la mà dels treballs d’Alfred Marshall, William Stanley Jevons i Leon Walras, per desplaçar les 
teories clàssiques d’Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx (Harvey, 2007).

Durant els anys 1950 i 1960, les idees que circulaven en les reunions d’aquesta societat no 

66 La suposició que les llibertats individuals es garanteixen mitjançant la llibertat de mercat i de comerç és un tret cardinal del 
pensament neoliberal, i ha dominat durant molt de temps la postura dels EEUU cap a la resta del món (Harvey, 2007). Però el 
propi Harvey senyala que el mateix marc teòric del neoliberalisme no és coherent: el rigor científic de l’economia neoclàssica no 
encaixa fàcilment amb el compromís polític amb els ideals de la llibertat individual, ben igual que la suposada desconfiança cap a 
tot poder estatal tampoc no encaixa amb la necessitat d’un Estat fort i si és necessari coactiu que defensi els drets de la propietat 
privada i les llibertats individuals i empresarials. Hi ha, per tant, una tensió entre la teoria del neoliberalisme i la pragmàtica de la 
neoliberalització (Harvey, 2007).

67 El que Gramsci anomena «sentit comú» (definit com «el sentit posseït en comú») és el que, de manera característica, cimenta 
el consentiment (Harvey, 2007).

68 La concepció de la llibertat individual que defensen els neoliberals ha estat discutida, entre d’altres, per Polanyi (1968).
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eren ni molt manco hegemòniques i romangueren als marges de la influència política i aca-
dèmica. De fet, no fou fins a la dècada dels setanta que començaren a adquirir protagonisme, 
particularment als EEUU i Gran Bretanya, amb l’ajuda de varis think-tanks generosament fi-
nançats com l’Institute of Economic Affairs a Londres i la Heritage Foundation a Washington, 
el Hoover Institute, el Center for the Study of American Business i l’American Enterprise Ins-
titute. El paper del National Bureau of Economic Research (NBER) ha estat important pel que 
fa l’assemblatge d’estudis tècnics i empírics seriosos i arguments filosòfico-polítics en general 
en suport de les polítiques neoliberals (Harvey, 2007).

Les universitat també esdevingueren un element estratègic, puix que eren un focus de senti-
ment anticorporatiu i antiestatal (Harvey, 2007). Un dels casos paradigmàtics és la Universitat 
de Chicago, on la figura de Milton Friedman exercia una important influència. La completa 
legitimació acadèmica dels plantejaments neoliberals es produí gràcies al lliurament del Premi 
Nobel d’economia a Hayek el 1974 i a Friedman el 1976 (Harvey, 2007). Però no hi ha dubte 
que l’espectacular consolidació del neoliberalisme com una nova ortodòxia econòmica es pro-
duí a partir de 1979 i 1980 amb les victòries electorals de Margaret Thatcher i Ronald Reagan, 
respectivament (Harvey, 2007). No cal dir que el grau suficient de consentiment popular per 
aquest gir neoliberal s’hagué de construir mitjançant canals diversos: poderoses influències 
ideològiques circularen a través de les corporacions, dels mitjans de comunicació i de les nom-
broses institucions de la societat civil, com ara universitats, escoles, esglésies i associacions 
professionals. Era la «llarga marxa» de les idees neoliberals a través d’aquestes institucions que 
Hayek ja havia vaticinat el 1947. El paper dels think-tanks, que anaren a la captura de certs 
segments dels mitjans de comunicació i a la conversió de molts intel·lectuals a modes de pensar 
neoliberals, es generà un clima d’opinió que recolzava el neoliberalisme com l’exclusiu garant 
de la «llibertat»69. Aquests moviments es consolidaren amb posterioritat mitjançant la captura 
de partits polítics i, per fi, del poder estatal. L’apel·lació a les tradicions i als valors culturals fou 
molt important en aquest procés (Harvey, 2007).

Com senyala Harvey (2007), la neoliberalització requeria tant políticament com econò-
mica la construcció d’una cultura populista neoliberal basada en un mercat de consumisme 
diferenciat i en el llibertarisme individual. En aquest sentit, es demostrà més que compatible 
amb l’impuls cultural anomenat «postmodernitat» que durant llarg temps havia romàs més o 
manco latent. Els moviments d’esquerra no foren capaços de reconèixer o de confrontar, i molt 
manco de transcendir, la tensió inherent entre la recerca de llibertats individuals i la justícia 
social (Harvey, 2007).

El procés de neoliberalitació es pot analitzar tenint en compte algunes de les seves princi-

69 La paraula «llibertat» ressona tan àmpliament dins del sentit comú dels estatunidencs que es converteix en un «botó que les 
elits poden pitjar per accedir a les masses» amb la finalitat de justificar-ho pràcticament tot. En aquest sentit Gramsci deia que les 
qüestions polítiques esdevenen insolubles quan se les disfressa com culturals (Harvey, 2007). Tot moviment polític que sostengui 
que les llibertats individuals són sacrosantes és vulnerable de ser incorporat al redil neoliberal. Per exemple, les revoltes polítiques 
que escombraren el món en 1968 estigueren declinades, de manera molt marcada, amb el desig d’aconseguir una major llibertat 
individual. Aquesta afirmació resulta inapel·lable respecte dels moviments estudiantils, com els animats pel moviment per la «lli-
bertat d’expressió» a Berkeley en la dècada de 1960 o els que prengueren els carrers a París, Berlín o Bangkok i que foren despie-
tadament abatuts a trets a Ciutat de Mèxic poc abans dels jocs olímpics de 1968. Demanaven llibertat front els constrenyiments 
paterns, educatius, corporatius, burocràtics i estatals. Però el moviment del 68 també tenia la justícia social com objectiu polític 
fonamental. Això no obstant, no sempre els valors de la llibertat individual i de la justícia social són necessàriament compatibles. 
Per exemple, aquests dos valors es van fondre de manera tensa en el moviment del 68 (Harvey, 2007).
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pals fites, com és el cas de la política aplicada a Xile després del cop d’Estat de 1973, la resposta 
política a la crisi fiscal de la ciutat de Nova York també durant els setanta, i per suposat els 
governs de Thatcher i Reagan fins a l’establiment del «Consens de Washington» i el Tractat 
de Maastricht, que ve a consolidar el neoliberalisme també al vell continent. A continuació ho 
repassam, tot parant especial atenció a la recapitulació que en fa Harvey (2007).

Es pot dir que la neoliberalització sorgí al bell mig de la crisi d’acumulació de la dècada de 
1970, moment en què confluïren tota una sèrie d’esdeveniments i transformacions com ara la 
transició del fordisme i l’extraordinària pujada del preu del petroli el 1973 per part de l’OPEP, 
provocada per la guerra del Yom Kippur. Tot plegat establí les bases per a la implementació de 
les primeres polítiques econòmiques d’orientació neoliberal, com a resposta en part als enormes 
dèficits que els països importadors de petroli hagueren d’enfrontar. Les polítiques neoliberals 
suposaren un canvi radical respecte de les polítiques keynessianes de postguerra. Pinochet, 
Thatcher o Reagan són noms propis clau per explicar el procés de neoliberalització que portà 
aquestes idees minoritàries de finals dels anys 1940 fins a assolir la plena hegemonia a finals 
dels 1990.

És així com la implantació del neoliberalisme s’enceta amb alguns canvis concomitants de 
molta importància. És el cas de la pujada del preu del petroli de l’OPEP que succeí el seu em-
bargament el 1973 i atorgà un enorme poder financer als Estats productors de petroli (Harvey, 
2007). Els anys setanta foren el context en què els fons excedents que estaven sent reciclats a 
través dels bancs d’inversió de Nova York foren escampats pertot. Amb anterioritat a 1973, la 
major part de la inversió estrangera d’EEUU era de tipus directe i principalment es trobava re-
lacionada amb l’explotació de recursos naturals (petroli, minerals, matèries primeres, productes 
agrícoles) o amb el cultiu de mercats específics (com telecomunicacions i automòbils) a Europa 
i Amèrica llatina. Els bancs d’inversió de Nova York sempre havien mantingut un elevat nivell 
d’activitat en el pla internacional, però després de 1973 aquesta activitat s’intensificà nota-
blement, tot i que ara estava molt més centrada en el préstec de capital a governs estrangers. 
Això requeria la liberalització del crèdit internacional i dels mercats financers, i el govern esta-
tunidenc començà a promoure i recolzar activament aquesta estratègia a escala global durant 
la dècada de 1970. Els països en vies de desenvolupament, necessitats de finançament, foren 
estimulats a sol·licitar crèdits en abundància, tot i que a tipus que fossin avantatjosos pels bancs 
de Nova York. Això no obstant, com que els crèdits estaven fixats en dòlars estatunidencs, qual-
sevol ascens moderat, i no diguem ja precipitat, del tipus d’interès estatunidenc podia fàcilment 
conduir a una situació d’impagament als països vulnerables (Harvey, 2007).

Així, es produí una onada d’innovacions en els serveis financers per produir no només in-
terconnexions globals molt més sofisticades sinó també noves formes de mercats financers ba-
sats en la titularització, instruments financers derivats i en tota una gran varietat d’operacions 
comercials amb futurs financers. En definitiva, la neoliberalització ha significat la financiarit-
zació de tot. Tan és així que, si l’eslògan dels seixanta era «el que és bo per la General Motors, és 
bo per EEUU», en els noranta aquest s’havia transformat en què l’únic important és que sigui 
bo per Wall Street (Harvey, 2007).
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3.1.1. XILE I NOVA YORK COM A «LABORATORI»

Si el projecte polític neoliberal s’atribueix a les figures de Thatcher i Reagan, cal tenir present 
que hi ha dos antecedents molt clars d’aplicació de les doctrines neoliberals durant la dècada 
de 1970: Xile i la ciutat de Nova York. El primer gran «experiment» de formació d’un Estat 
neoliberal es produí a Xile després del cop d’Estat de l’11 de setembre de 1973. Per ajudar a 
reconstruir l’economia xilena, es convocà un grup d’economistes coneguts com els «Chicago 
boys», per la seva adscripció a les teories neoliberals de Milton Friedman, que llavors era pro-
fessor de la Universitat de Chicago.70 Després que el general Gustavo Leigh, rival de Pinochet 
i defensor de les idees keynessianes fos arraconat el 1975, Pinochet posà a aquests economistes 
en el govern on la seva primera feina fou negociar els crèdits amb el FMI (Harvey, 2007). El 
fruit del seu treball amb el FMI fou la reestructuració de l’economia en sintonia amb les seves 
teories. Revertiren les nacionalitzacions i privatitzaren els actius públics, obriren els recursos 
naturals (la indústria pesquera i la fusta, entre d’altres) a l’explotació privada i desregulada (en 
molts de casos sense parar la menor consideració cap a les reivindicacions dels habitants indí-
genes), privatitzaren la Seguretat Social i facilitaren la inversió estrangera directa i una major 
llibertat de comerç. El dret de les companyies estrangeres a repartir els beneficis de les seves 
operacions xilenes fou garantit. S’afavorí un creixement basat en l’exportació davant la substi-
tució de les importacions. L’únic sector reservat per a l’Estat fou el recurs clau del coure. Tot 
aquest procés serví per proporcionar una demostració útil per recolzar el subsegüent gir cap al 
neoliberalisme tant a Gran Bretanya (Thatcher) com als EEUU (Reagan). D’aquesta manera, 
i no per primera vegada, un brutal experiment dut a terme en la perifèria es convertia en un 
model per a la formulació de polítiques en el centre, una vertadera mostra de la «doctrina del 
xoc» (Klein, 2007; Harvey, 2007).

L’altre gran cas simbòlic i precedent revelador de neoliberalització és la ciutat de Nova York 
durant la greu crisi fiscal que patí en la dècada de 1970. Els bancs, lluny de marxar-se, van mi-
rar d’aprofitar l’oportunitat de reestructurar la ciutat de maneres que podien convenir a la seva 
agenda. La creació d’un «clima òptim pels negocis» era prioritària. Això significà utilitzar els 
recursos públics per construir infraestructures adequades pels negocis (en particular, en matèria 
de telecomunicacions) que foren acompanyades d’incentius fiscals i de subvencions destinades 
a les empreses capitalistes. El sistema de benestar corporatiu substituí el sistema de benestar per 
a la població. Les institucions novaiorqueses foren mobilitzades per vendre la imatge de la ciutat 
com centre cultural i destinació turística.71 En aquest procés, la classe obrera i els immigrants 

70 La història de com foren escollits és interessant. Des de la dècada de 1950, EEUU havia finançat la formació d’alguns eco-
nomistes xilens en la Universitat de Chicago com a part d’un programa de la Guerra Freda destinat a contrarestar les tendències 
esquerranes a Amèrica llatina. Aquests economistes formats a Chicago arribaren a dominar la Universidad Católica privada de 
Santiago de Xile. A principis de la dècada de 1970, les elits financeres organitzaren una oposició a Allende a través d’un grup 
anomenat «el Club de los lunes» i desenvoluparen una productiva relació amb aquests economistes finançant els seus treballs a 
través d’instituts d’investigació (Harvey, 2007).

71 S’inventà, per exemple, el famós logo «I love New York», mentre les elits dominants canviaren d’opinió, sovint amb reticèn-
cies, per donar suport a l’obertura del camp cultural a tota mena de corrents cosmopolites diverses. L’exploració narcicista del jo, 
la sexualitat i la identitat es convertiren en el leitmotiv de la cultura urbana burgesa. La llibertat i la llicència artística promogudes 
per les poderoses institucions culturals de la ciutat conduïren a la neoliberalització de la cultura. La «delirant Nova York» (frase de 
Rem Koolhaas) erosionà la memòria col·lectiva de la democràtica Nova York (Harvey, 2007: 55).
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de les minories ètniques de la ciutat foren empesos a les ombres, colpejats pels estralls del racis-
me i l’epidèmia de crack de proporcions devastadores que registrà la ciutat durant la dècada dels 
80 i que deixà molts joves morts, a la presó o vivint al carrer, per acabar essent colpejats després 
per l’epidèmia de la SIDA que començà a deixar sentir la seva incidència durant els 1990. La 
redistribució de la riquesa a través de la violència delictiva esdevingué una de les poques opcions 
serioses que es presentaven per les persones pobres, i les autoritats respongueren criminalitzant 
comunitats senceres d’una població empobrida i marginada (Harvey, 2007).

Per què és important, emperò, aquest cas en la història del neoliberalisme? Precisament 
perquè, tal i com defensa Harvey (2007), la gestió de la crisi fiscal de Nova York fou pionera 
de les pràctiques neoliberals: s’instaurà el principi que, en cas de conflicte entre la integritat de 
les institucions financeres i els beneficis dels titulars del bons, d’una banda, i el benestar dels 
ciutadans, per l’altre, es privilegiaria el primer. Igualment, es posà l’accent en què el paper del 
govern era crear un bon clima pels negocis i no atendre les necessitats i el benestar de la pobla-
ció en el seu conjunt. Autors com Tabb (1982) expliquen que la política de l’Administració de 
Reagan durant els 1980 fou poc més que una reedició ampliada de l’escenari de Nova York de 
la dècada de 1970 (Harvey, 2007).

3.1.2. REAGAN I THATCHER

Els nombraments efectuats per Reagan per ocupar els càrrecs de poder en matèries relatives a la 
regulació del mediambient, la seguretat laboral o la salut, portaren l’ofensiva contra el paper de 
l’Estat a nivells mai assolits. La política de desregulació de totes les àrees, des de les línies aèries 
fins les telecomunicacions i les finances, obrí noves zones de llibertat de mercat sense traves a 
forts interessos corporatius. Les exempcions fiscals a la inversió foren, de fet, un mode de sub-
vencionar la sortida del capital del nordest i del mig oest del país, amb alts índexs d’afiliació 
sindical, i el seu desplaçament cap a la zona poc sindicalitzada i amb una feble regulació del 
sud i l’oest. El capital financer cercà de cada vegada més en l’estranger majors taxes de benefici. 
La desindustrialització interna i les deslocalitzacions de la producció a l’estranger es feren molt 
més freqüents. El mercat, representat en termes ideològics com una mitjà per fomentar la com-
petència i la innovació, es convertí en un vehicle per a la consolidació del poder monopolista. 
Els impostos sobre les empreses disminuïren de manera espectacular i el tipus impositiu màxim 
per a les persones físiques es reduí del 70 al 28% en el que fou descrit com «el major retall dels 
impostos de la història» (Harvey, 2007).

Pel que fa la regulació dels drets dels treballadors, Reagan necessità tan sols sis mesos per 
revertir quasi el 40% de les decisions que s’havien pres en la dècada dels 1970 i que des del punt 
de vista dels interessos comercials eren massa favorables a la força de treball. Així, el projecte 
necessitava assetjar la força de treball i les organitzacions obreres, i fer que es conformessin amb 
el nou ordre social. Si la ciutat de Nova York havia estat pionera en aconseguir disciplinar el 
fort moviment sindical municipal entre el 75 i el 77, Reagan adoptà la mateixa recepta a escala 
estatal (Harvey, 2007).

Harvey segueix l’anàlisi de Blyth (2002) que defensa que les idees econòmiques orquestra-
des en suport del gir neoliberal consistien en una complexa fusió de monetarisme (Friedman), 
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expectatives racionals (Robert Lucas), elecció pública (James Buchanan, Gordon Tullock) i 
les idees elaborades per Arthur Laffer entorn a les polítiques del costat de l’oferta, que arribà a 
suggerir que els efectes incentivadors dels retalls fiscals incrementarien fins a tal punt l’activitat 
econòmica que farien créixer automàticament els ingressos tributaris (Reagan era ferm defensor 
d’aquesta idea). El bri comú d’aquests arguments descansava en què la intervenció del govern 
era el problema i no la solució i que una política monetària d’estabilitat, sumada a retallades 
radicals en els impostos pels trams de renda més elevats, produiria una economia més pròspera, 
ja que no distorsionaria els incentius de l’activitat empresarial (Harvey, 2007).72

Paral·lelament, no hi ha dubte del gran pes que tingué en el «fenomen Thatcher» la seriosa 
crisi d’acumulació de capital experimentada durant els 70 (Harvey, 2007). Durant el seu man-
dat, Thatcher hagué d’enfrontar-se al poder dels sindicats, atacar totes les formes de solidaritat 
social que «molestaven» la flexibilitat competitiva (com les expressades a través de la forma de 
govern municipal, i també al poder de molts professionals i de les seves associacions), desman-
tellar o revertir els compromisos de l’Estat del benestar, privatitzar les empreses públiques (entre 
elles, l’habitatge social), reduir els impostos, incentivar la iniciativa empresarial i crear un clima 
favorable pels negocis per induir una gran afluència d’inversió estrangera (en concret, provinent 
del Japó). En la seva famosa declaració, Thatcher arribà a dir que no existeix això que s’ano-
mena societat, tan sols homes i dones individuals (a continuació matisà «i les seves famílies»). 
Així, totes les formes de solidaritat social serien dissoltes a favor de l’individualisme, la propietat 
privada, la responsabilitat personal, i els valors familiars. L’assalt ideològic mitjançant aquests 
elements que teixien la retòrica de Thatcher fou clar: «l’economia és el mètode», senyalà, «però 
l’objectiu és canviar l’ànima» (Harvey, 2007).

Val a dir que la construcció del consentiment fou molt diferent a Gran Bretanya, entre d’al-
tres coses perquè el context no era el mateix (Harvey, 2007). Però els aspectes comuns entre els 
casos de Regne Unit i els EEUU descansen, de manera més notable, en el camp de les relacions 
laborals i en la lluita contra la inflació. Thatcher posà a l’ordre del dia el monetarisme i l’estricte 
control pressupostari. Els elevats tipus d’interès implicaren un elevat nivell de desocupació. El 
poder de negociació de la força de treball es debilità. El propi Alan Budd, assessor econòmic 
de Thatcher, indicà més tard que «les polítiques efectuades en la dècada de 1980 consistents 
en combatre la inflació restringint l’economia i la despesa pública eren un mode encobert de 
colpejar els treballadors». Així, Gran Bretanya creà el que Marx havia anomenat un «exèrcit 
industrial de reserva» el resultat del qual, en la seva opinió, era soscavar el poder de la força 
de treball i a partir d’aquest moment permetre als capitalistes obtenir beneficis fàcils. I en una 
acció que emulava la provocació de Reagan cap a la PATCO el 1981, Thatcher provocà l’esclat 
d’una vaga de miners el 1984 anunciant una ona d’acomiadaments i el tancament de les mines 

72 La premsa financera, com The Wall Street Journal al capdavant, assumí aquestes idees convertint-se en una oberta defensora 
de la neoliberalització com a solució necessària de tots els mals econòmics. La difusió popular d’aquestes idees vingué de la mà 
de prolífics escriptors com George Gilder (finançat amb fons destinats als think-tanks), mentre les escoles d’estudis empresarials 
que emergiren en prestigioses universitats com Stanford i Hardvard gràcies al generós finançament lliurat per corporacions i fun-
dacions, es convertiren en els centres de l’ortodòxia neoliberal des del precís moment en què obriren les seves portes. Establir la 
cartografia de l’expansió de les idees és sempre complex, però en 1990 pràcticament la majoria dels departaments d’economia de 
les universitats d’estudis empresarials estaven dominades per formes de pensament neoliberal. La importància d’aquest fet no s’ha 
de subestimar. Les universitat estatunidenques dedicades a la investigació eren i són camps d’entrenament per a molts d’estudiants 
estrangers (Harvey, 2007).
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(el carbó importat era més barat). La vaga es dilatà durant quasi un any i, tot i guanyar-se mol-
ta simpatia i suport de l’opinió pública, els miners van perdre: s’havia trencat la defensa d’un 
element medul·lar del moviment obrer britànic. Thatcher reduí encara més el poder sindical 
obrint el Regne Unit a la competència i a la inversió estrangera. Durant els 80, la competència 
estrangera demolí bona part de la indústria tradicional britànica; la indústria siderúrgica (Shef-
field) i les drassanes (Glasgow) pràcticament van desaparèixer en uns pocs anys emportant-se 
amb elles bona part del poder sindical. Thatcher acabà amb la nacionalitzada indústria auto-
mobilística nativa del Regne Unit, amb forts sindicats i tradicions obreres militants i en el seu 
lloc oferí el país com a plataforma marítima per a les companyies automobilístiques japoneses, 
que construïren les seves plantes en zones rurals i contractaren treballadors no sindicats que 
acatessin directament el règim de relacions laborals de Japó (Harvey, 2007).

Una altra batalla important es lliurà contra els municipis, que havien encetat tota una di-
nàmica d’acció de rereguarda contra el neoliberalisme. L’ofensiva de Thatcher començà tallant 
de manera salvatge el finançament del govern central als municipis i legislant contra el dret dels 
municipis a incrementar els impostos sobre la propietat (Harvey, 2007).

Thatcher també tenia la intenció de privatitzar tots els sectors de l’economia de titularitat 
pública: British Aerospace, British Airways, British Telecom, l’acer, l’electricitat i el gas, el 
petroli, el carbó, l’aigua, els serveis d’autobusos, els ferrocarrils i una multitud d’empreses es-
tatals de menor mida foren venudes en una onada privatitzadora. Gran Bretanya fou pionera 
en aquest camí al mostrar el mode de dur-ho a terme d’una manera raonablement ordenada, i 
rentable pel capital (Harvey, 2007).

La legitimitat de tot aquest moviment es va veure acompanyada amb èxit per la venda 
exhaustiva dels habitatges públics als seus habitants. Aquest procés incrementà molt el nombre 
de propietaris d’habitatges en el període de la dècada. D’una banda, satisfeia la idea tradicional 
de la propietat privada individual com el somni de la classe obrera i, per l’altre, introduïa un 
dinamisme nou i sovint especulatiu en el mercat de l’habitatge que fou molt apreciat per les 
classes mitjanes, que van veure com creixia el valor dels seus actius, al manco fins la crisi del 
mercat immobiliari de principis dels 90 (Harvey, 2007).

El desmantellament de l’Estat del benestar era, en canvi, quelcom ben diferent. Els àmbits 
de l’educació, l’assistència sanitària, els serveis socials, les universitats, la burocràcia estatal, i el 
sistema judicial, es mostrà difícil. En aquest punt, Thatcher havia de lliurar la batalla contra 
les actituds arrelades i tradicionals de les classes mitjanes i altes que formaven el nucli dels 
seus electors. Ella pretenia desesperadament estendre l’ideal de la responsabilitat personal (per 
exemple, a través de la privatització de l’assistència sanitària) a tots els camps i retallar les obli-
gacions estatals, però no aconseguí progressar aviat en això (Harvey, 2007).

Thatcher apel·là a una sèrie de «valors de la classe mitjana» per generar consentiment, 
també sobre aquelles persones que abans tenien una ferma identitat de classe treballadora. L’in-
dividualisme, el foment de la propietat privada (per exemple en l’habitatge) i alliberament de 
les oportunitats empresarials eren les plasmacions d’aquests valors. Mentrestant, els vincles de 
la solidaritat obrera minvaven sota la pressió que s’exercia sobre ella i les estructures del mercat 
laboral es veien radicalment transformades a través de la desinsdustrialització (Harvey, 2007). 
Diu Harvey (2007) que L’èxit de Reagan i Thatcher rau en el fet de convertir en dominants po-
sicions polítiques, ideològiques i intel·lectuals que fins aleshores havien estat molt minoritàries. 
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Es posaren al capdavant d’un moviment de classe que estava determinat a restaurar el seu po-
der; la seva genialitat consistí en crear un llegat i una tradició que atrapà els polítics posteriors 
en una xarxa de constrenyiments dels que no pogueren escapar fàcilment.73

Malgrat tota la retòrica sobre la recuperació d’economies malaltes, ni Gran Bretanya ni 
EEUU assoliren elevats nivells de rendiment econòmic en la dècada de 1980. La inflació baixà 
i les taxes d’interès caigueren, però tot això s’aconseguí a costa de suportar unes elevades taxes 
de desocupació (que arribà a una mitjana de 7,5% als EEUU de Reagan i més del 10% a Gran 
Bretanya durant el mandat de Thatcher) (Harvey, 2007). De fet, la dècada dels 1980 va tenir 
com a protagonistes econòmics a Japó, a les economies dels «tigres» de l’est d’Àsia i a Alemanya 
Occidental, que desenvoluparen el paper de motors competitius de l’economia global. El seu 
èxit, en absència de tota reforma neoliberal de gran envergadura, fa difícil argumentar que la 
neoliberalització progressà en l’escena mundial en tant que remei d’eficàcia demostrada davant 
l’estancament econòmic (Harvey, 2007). Els bancs centrals d’aquests països seguiren, en gene-
ral, una línia monetarista de combat contra la inflació, i les reduccions graduals en les barreres 
comercials crearen pressions sobre la competència que donaren com a resultat un procés subtil 
del que podria denominar-se «neoliberalització progressiva», fins i tot en països generalment 
reticents a aquesta. L’Acord de Maastricht de 1991, per exemple, que en línies generals establí 
un marc neoliberal per a l’organització interna de la UE, no hagués estat possible si els Estats 
que s’havien compromès amb les reformes neoliberals, com Gran Bretanya, no haguessin fet 
pressió en aquest sentit. El creixement econòmic com els dels 1980 no depenia de la neolibera-
lització, excepte si llegim aquesta en un sentit superficial de major obertura del comerç global 
i dels mercats (Harvey, 2007).

3.2. CRISIS FINANCERES, PROGRAMES D’AJUSTAMENT ESTRUCTURAL I CONSENS DE 
WASHINGTON: CAP A L’HEGEMONIA NEOLIBERAL

Durant les dècades dels 1980 i 1990 es fan palesos una sèrie de trets que defineixen l’escenari 
en què irrompen cicles de protesta i processos de convergència de lluites socials i populars. Si 
haguéssim de resumir-ho en una frase, diríem que l’econòmic s’imposa per damunt del polític. 
Així, en aquest període es constata una creixent mercantilització mentre que el capital transna-
cional productiu i financer especulatiu governa i opera dissenyant i ampliant un entorn insti-
tucional supraestatal (FMI, BM, OMC, OCDE, G-7, UE, ONU, TLC, APEC, Mercosur...) 
d’acord amb les seves necessitats d’acumulació i benefici. En aquest context, el paper de l’Estat 
es reestructura i supedita a les noves lògiques del capital, perdent capacitat i sobirania per defi-
nir de manera autònoma la seva activitat. Això és especialment cert pels països de la Perifèria i 
ho és de cada vegada més en els països del Centre tot i que alguns poders estatals i supraestatals 
conservin un considerable marge de maniobra, que no obstant es posa de cada vegada més al 
servei del capital transnacional (Fernández Durán i altres, 2001). I això passa independentment 

73 Tot i que Thatcher pugué privatitzar satisfactòriament el sistema d’habitatges socials i les empreses de subministrament d’ai-
gua, gas i electricitat, els serveis públics més importants, com el sistema de salut i l’educació pública, romangueren en gran mesura 
immunes als seus programes (Harvey, 2007).
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de l’orientació ideològica dels governs que ostenten el poder en cada Estat. Tot i que la història 
pot haver variat molt d’un país a l’altre, hi ha una forta evidència de que les modalitats i capa-
citat d’influència i intervenció estatal han variat substancialment des de 1972 (Harvey, 1990).

Aquests canvis del fordisme flexible o «postfordisme» han anat acompanyats, i en part 
posats en marxa, en l’auge del neoconservadurisme agressiu d’Amèrica del Nord i Europa Oc-
cidental. Si les victòries electorals de Thatcher (1979) i Reagan (1980) són vistes sovint com 
una ruptura amb les polítiques del període de postguerra. Harvey (1990) les interpreta com 
una consolidació del que ja estava en procés durant bona part dels 1970. La crisi de 1973-75 
fou en part nascuda de la confrontació entre les rigideses acumulades de polítiques i pràctiques 
governamentals construïdes durant el període del fordisme-keynessianisme74.

També es produeixen canvis importants en la correlació de forces entre poder polític i eco-
nòmic durant els anys 1980 entre els països del Centre i de la Perifèria Sud, i entre les estruc-
tures de poder i els moviments antisistèmics (Fernández Durán i altres, 2001). La imposició 
gradual de les polítiques neoliberals i la intensificació dels processos de globalització econòmica 
i financera suposen una progressiva emancipació del gran capital productiu i especulatiu res-
pecte del control polític; una operació que no es produeix pas per generació espontània, sinó 
que és preparada i organitzada des dels centres de poder econòmic i financer i des dels seus 
principals centres de difusió ideològica. La brusca elevació dels tipus d’interès en els EEUU a 
finals dels setanta (1979) desferma la crisi del deute extern en els països del Sud, com a resultat 
del voluminós endeutament en què aquests havien incorregut en els setanta. Aquest endeu-
tament fou incentivat, a part de per les polítiques del BM i l’FMI, pel reciclatge dels anome-
nats «petrodòlars» cap aquest espai durant la dècada; uns «petrodòlars» amassats pels països 
productors de petroli com a resultat de la forta pujada dels preus del cru en els setanta (crisis 
energètiques de 1973 —guerra àrab-israeliana— i de 1979-80 —Revolució iraniana i guerra 
Iraq-Iran—), i que foren injectats pels països de l’OPEP, per tal de revaloritzar-los, en el sistema 
financer internacional. Aquesta situació és aprofitada pels centres de poder econòmic i financer 
del Nord per sortir d’ella reforçats, imposant uns duríssims Programes d’Ajustament Estruc-
tural als països de la Perifèria sud a través de l’FMI i el BM. La imposició d’aquests programes 
acabà derivant en les anomenades «revoltes de la fam», que són reprimides provocant centenars 
de morts en molts de casos (en el cas de l’anomenat «Caracazo» s’apunta a més de mil víctimes 
mortals) (Fernández Durán i altres, 2001).

Com hem senyalat abans, autors com Harvey (2007) defensen que el procés d’implantació 
del neoliberalisme fins a la seva hegemonia suposa una restauració del poder de classe.75 Els 
mitjans amb els quals es dugué a terme aquest procés foren desplegats de manera gradual i des-
igual durant la dècada dels 80 i es consolidaren durant la dels 90. Foren crucials, almanco, sis 
elements estretament relacionats: una transformació del sistema financer global marcada per la 
financiarització, una transició cap al postfordisme i una major mobilitat geogràfica del capital, 
un complex institucional que imposà polítiques d’ajustament estructural, la implantació d’una 

74 Hi ha, però, diverses senyals de continuïtat més que de ruptura amb l’era Fordista. Les pràctiques keynessianes no estan 
desaparegudes, no existeix una salvatge lliure competència entre corporacions (la competència és matisable per mor de la gran 
quantitat de fusions i acords entre grans empreses) (Harvey, 1990).

75 Hi ha un debat sobre si la reconfiguració de classe és transnacional o nacional encara (Harvey, 2007).
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nova ortodòxia articulada en el Consens de Washington, una redistribució del poder de classe 
mitjançant la despossessió i, finalment, un procés de desmuntatge de la capacitat antagonista 
sota l’empara de la caiguda del mur de Berlín.

1. Transformació del sistema financer. El gir cap a una financiarització més oberta que co-
mençà en els 1970 i s’accelerà durant els 1990. Cal tenir en compte que l’octubre de 1979, el 
president de la Reserva Federal dels EEUU durant el mandat del president Carter, Paul Volcker, 
maquinà una transformació «draconiana» de la política monetària estatunidenca. L’antic com-
promís de l’estat liberal-demòcrata estatunidenc amb els principis del New Deal, que en termes 
generals implicaven polítiques fiscals i monetàries keynessianes que tenien la plena ocupació 
com a objectiu primordial, fou abandonat per cedir el pas a una política concebuda per sufocar 
la inflació amb independència de les conseqüències que pogués tenir sobre l’ocupació (Harvey, 
2007).76 D’aquesta manera, començà una recessió que implicaria un buidatge de les fàbriques, 
l’esqueixament dels sindicats als EEUU i la insolvència dels països deutors, iniciant-se la llarga 
era de l’ajustament estructural (Henwood, 2003; Harvey, 2007). En opinió de Volcker, aquesta 
era la única sortida a la crisi d’estanflació que havia caracteritzat els EEUU i bona part de l’e-
conomia mundial durant la dècada dels 1970. El «shock de Volcker», tal i com s’anomenà des de 
llavors, ha de ser interpretat com una condició necessària però no suficient de la neoliberalitza-
ció. Aquest «shock» tingué algunes conseqüències d’envergadura, com és el cas de la situació de 
Mèxic i el seu impagament del deute entre els anys 1982 i 1984 (Harvey, 2007).

L’estructura d’aquest sistema financer global, posat en marxa a partir de 1972, és de molta 
complexitat. Les fronteres entre les diferents funcions bancàries o de diversos serveis financers 
han esdevingut més i més poroses, al mateix temps que han proliferat nous mercats de mer-
caderies (Harvey, 1990). Una de les característiques d’aquest sistema financer és que ha eludit 
qualsevol control col·lectiu per part de, fins i tot, els més poderosos estats capitalistes. Per això 
s’ha modificat l’equilibri de forces en el capitalisme global, atorgant molta més autonomia al 
sistema bancari i financer en relació a les corporacions, l’estat, i el finançament personal. L’acu-
mulació flexible para més atenció al capital financer com el seu poder coordinador que no pas 
el fordisme. Això implica, entre d’altres coses, que el potencial de formació de crisis monetàries 
i financeres independents i autònomes és major que abans (Harvey, 1990).

La introducció del sistema de tipus de canvi flexibles [flexible exchange rate] el 1973 (en 
resposta als moviments especulatius massius de moneda contra el dòlar) significà la completa 
abolició de Bretton Woods. Des de llavors, tots els estats-nació han estat a mercè de la disciplina 
fiscal, ja sigui mitjançant els efectes del flux de capital o per la disciplina institucional directa 
(Harvey, 1990). És clar que sempre hi ha hagut un delicat equilibri entre els poders financers 
i estatals sota el capitalisme, però l’esfondrament del fordisme-keynessianisme significa una 
transformació cap a un empoderament del capital financer enfront l’estat-nació, un nou ordre 
que té a veure amb l’auge del neoliberalisme com a ideologia dominant en les dècades posteri-
ors.

2. L’escenari postfordista i la creixent mobilitat geogràfica del capital. Molt relacionat amb 

76 El tipus d’interès real, que sovint havia estat negatiu durant la cresta inflacionària de dos dígits de la dècada de 1970 esdevin-
gué positiu per ordre de la Reserva Federal. El tipus d’interès nominal pujà d’un dia per l’altre i, després d’oscil·lacions benignes, 
el juliol de 1981 es mantingué entorn al 20% (Harvey, 2007).
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l’anterior, en el procés de ciris de l’estructura social d’acumulació del capitalisme regulat i 
l’assentament de l’hegemonia neoliberal es produeixen tota una sèrie de transformacions sota 
l’auspici de la globalització del capital i el desenvolupament accelerat de la «societat de la in-
formació». Val a dir que aquesta transformació es trobava acotada per les condicions reals de 
notable creixement de l’atur i la desigualtat social, pauperització dels sectors més febles de la 
població, desmantellament o paralització de les polítiques socials universalistes, desindustrialit-
zacions i relocalitzacions massives afavorides pels canvis en la divisió internacional del treball, 
reorganitzacions i fusions de les grans empreses, incapacitat crònica del Tercer Món de pagar 
el seu deute, agreujada per l’increment de la desigualtat en els termes d’intercanvi amb els pa-
ïsos desenvolupats, creixement exponencial de les rendes dels sectors més rics de la població i 
aparició d’una nova elit molt poderosa d’assalariats del sector dels analistes teòrics lligats a les 
noves tecnologies i a la gestió de negocis, imposició d’una disciplina monetària fèrria per part 
dels organismes internacionals per tal de refredar l’economia global i configuració de tres grans 
àrees en el capitalisme internacional en torn als EEUU, Japó i la Unió Europea (Riutort, 2001).

En els anys 1980, des del punt de vista del procés productiu, una onada d’innovació tec-
nològica es combinà amb la modificació de la norma fordista de producció i la reorganització 
de la gestió de la gran empresa. És en els 90 quan aquesta combinació s’ha aplicat a gran escala 
configurant un món productiu postfordista que situa la reenginyeria productiva, a la nova 
divisió internacional del treball, a l’especialització flexible de la producció i a l’estructura en 
xarxa de la gran empresa en el nucli dels canvis (Riutort, 2001). Mentrestant, la tecnologia de la 
informació fou la tecnologia privilegiada del neoliberalisme. L’expectació creada al voltant dels 
nous sectors vinculats a aquesta tecnologia serví per desviar l’atenció de la manca d’inversió en 
infraestructures físiques i socials bàsiques. Això suscità l’eufòria al voltant de la «globalització» 
i de tot allò que semblava que propiciava pel que fa la construcció d’una economia global com-
pletament distinta i totalment integrada (Harvey, 2007).

Aquest escenari «postfordista» està marcat per una confrontació directa amb les rigideses 
del fordisme i reposa en la flexibilitat pel que fa el procés de treball, els mercats laborals, els pro-
ductes i els patrons de consum. Es caracteritza per l’emergència de sectors de producció com-
pletament nous, noves maneres de proporcionar serveis financers, nous mercats i, per damunt 
de tot, ratis altament intensificats d’innovació comercial, tecnològica i organitzativa (Harvey, 
1990). Endemés, la transformació de l’estructura del mercat de treball ha anat acompanyada 
d’una igualment important transformació en l’organització industrial. La subcontractació or-
ganitzada, per exemple, obrí oportunitats per la formació de petits negocis, i sovint permeté el 
retorn de vells sistemes domèstics, artesanals, familiars (patriarcals) i paternalistes (god-father, 
guv’nor o fins i tot del tarannà d’un clan mafiós) al centre del sistema, i no en els seus marges 
com en l’època anterior. El reviscolament de les formes de producció com ara els sweatshops en 
ciutats com Nova York, Los Angeles, París i Londres fou, sense cap mena de dubte, indicatiu 
d’aquesta transformació de model organitzatiu (Harvey, 1990).

Aquests nous sistemes de tipus familiar o domèstic plantejaren serioses dificultats a les 
formes d’organització de la classe treballadora (com ara els sindicats), que depenen fortament, 
per ser viables, de la presència massiva de treballadors dins de la fàbrica (Harvey, 1990: 153). El 
model representat pel programa Maquiladora de la frontera entre EEUU i Mèxic, que permetia 
als managers dels EEUU mantenir-se al nord de la frontera, mentre situaven les fàbriques que 
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donaven feina a dones joves al sud, s’expansionà i fou molt habitual en països menys desenvo-
lupats i de recent industrialització com Filipines, Corea del Sud o Brasil (Harvey, 1990). Les 
dones, precisament, han presenciat com la transició cap a l’acumulació flexible ha estat, de fet, 
marcada per una revolució en el rol de la dona en els mercats i processos laborals durant un 
període en què els moviments de dones havien lluitat per la consciència i la millora de les seves 
condicions de feina (Harvey, 1990).

Senyala Harvey (1990) que aquest nou escenari ha estat possible, entre d’altres, per dos 
desenvolupaments paral·lels de gran importància. El primer és que, ara, la informació precisa i 
actualitzada és una mercaderia de gran valor; el propi coneixement esdevé en sí mateix una mer-
caderia clau, mentre que el control sobre el flux d’informació i sobre els vehicles de propagació 
dels gustos populars i la cultura han esdevingut també armes vitals en la lluita competitiva.77 
En segon lloc, i encara més important, hi trobam la completa reorganització del sistema finan-
cer global i l’emergència de poders de coordinació financera molt millorats (Harvey, 1990).

3. Un complex institucional per aplicar programes d’ajustament estructural. El complex for-
mat per Wall Street, el FMI i el Departament del Tresor estatunidenc fou capaç de convèncer 
i coaccionar molts d’Estats de la Perifèria per emprendre la senda neoliberal via programes 
d’ajustament estructural. Cal tenir present que, lluny de crear riquesa, l’era neoliberal estigué 
caracteritzada per diverses onades de crisis financeres endèmiques i contagioses. La crisi de 
l’endeutament de la dècada de 1980 no es restringí a Mèxic, sinó que va tenir manifestacions 
globals, mentre que durant la dècada de 1990 esclataren dues sèries de crisis financeres interre-
lacionades.78 L’explicació estàndard de la crisi que oferien el FMI i el Departament del Tresor 
estatunidenc culpava l’excessiva intervenció estatal i a unes relacions corruptes entre l’Estat i 
els negocis («capitalisme de col·legues» [crony capitalism]) i proposava, per tant, una major ne-
oliberalització. Hi havia, però una possible interpretació alternativa dels fets: en el centre de la 
crisi hi havia la desregulació financera i el no haver creat controls reguladors adients sobre unes 

77 La importància de tot això esdevé més clara si ho posam en el context d’una ràpida reducció dels costos de transport i comu-
nicació que implica la generalització de l’ús dels containers, el transport aeri de càrrega [jumbo-jet cargo transport] i les comunica-
cions per satèl·lit, que ha permès que la producció i les instruccions de disseny es comuniquin instantàniament pertot arreu. La 
indústria, tradicionalment arrelada o constrenyida en àmbits locals pot esdevenir, ara, molt més desarrelada [footloose] (Harvey, 
1990).

78 La «tequila crisis» o l’«efecte tequila» que assolà Mèxic el 1995, per exemple, s’estengué pràcticament de manera immediata 
i amb efectes devastadors a Brasil i Argentina. Però les seves reverberacions també esquitxaren d’alguna manera a Xile, Filipines, 
Tailàndia i Polònia. Costa d’explicar per què es produí aquest contagi ja que en els mercats financers de moviments especulatius 
les expectatives no descansen necessàriament en els purs fets. Això no obstant, l’absència de regulació del procés de financia-
rització que estava en marxa sense dubte comportava un seriós perill de provocar crisis contagioses. Els especuladors de divises 
guanyaren milers de milions quan espitjaren els governs europeus a afluixar el Mecanisme Europeu de Tipus de Canvi (METC) 
el juliol de 1993; i l’octubre d’aquell mateix any George Soros guanyà, en solitari, quasi 1.000 milions de dòlars en dues setmanes 
apostant contra la capacitat de Gran Bretanya per mantenir la lliura dins dels límits fixats mitjançant aquest mecanisme (Harvey, 
2007).
La segona onada de crisis financeres, notablement més estesa, s’inicià a Tailàndia el 1997 amb la devaluació del baht després de la 
caiguda del mercat immobiliari especulatiu. La crisi s’estengué primer a Indonèsia, Malàisia i Filipines, i posteriorment a Hong 
Kong, Taiwan, Singapur i Corea del Sud. A continuació, Estònia i Rússia experimentaren una violenta sacsejada i poc després 
Brasil va caure, generant greus i duradores conseqüències per Argentina. Austràlia, Nova Zelanda i Turquia també es veieren 
afectades (Harvey, 2007).
Així, entre 1997 i 1998 es posà a prova el conjunt de tot el «règim d’acumulació de l’est asiàtic» que havia estat possibilitat pels 
«Estats dels països en vies de desenvolupament. Quan el PIB indonesi començà a caure i la desocupació a augmentar de manera 
vertiginosa, el FMI decidí intervenir i ordenar mesures d’austeritat econòmica consistents en l’eliminació de les subvencions als 
aliments i querosè. Les revoltes i la violència que es succeïren van destrossar el teixit social del país (Harvey, 2007).
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inversions de cartera especulatives i ingovernables. Les proves que avalen aquesta interpretació, 
segons Harvey (2007) són que els països que no havien alliberat els seus mercats de capitals, 
com Singapur, Taiwan i Xina, es veieren afectats per la crisi en molta menor mesura que els 
països que sí ho havien fet, com Tailàndia, Indonèsia, Malàisia i Filipines.

L’Administració de Reagan, que havia sospesat seriosament retirar el seu suport al FMI en 
el seu primer any de mandat, trobà en el refinançament del deute una forma d’unir el poder del 
Departament del Tresor estatunidenc i del FMI per resoldre la dificultat, atès que tal operació 
s’efectuava a canvi d’exigir l’aplicació de reformes neoliberals. Aquesta fórmula esdevingué tot 
un protocol de compartiment després que tingués lloc el que Stiglitz anomenà la «purga» de 
totes les influències keynessianes que poguessin existir en el FMI el 1982. Així, el BM i el FMI 
es convertiren a partir de llavors en centres de difusió i aplicació de l’ortodòxia neoliberal. A 
canvi de la reprogramació del deute, als països endeutats se’ls exigia implementar reformes ins-
titucionals, com retallar la despesa social, crear legislacions més flexibles del mercat de treball i 
optar per la privatització: era la invenció dels «ajustaments estructurals» que establiren a Mèxic 
un dels precedents que s’anirien imitant amb el temps (Harvey, 2007).

És així com, de mica en mica, els Programes d’Ajustament Estructural es van anar aplicant 
no només amb l’objectiu que els països del Sud satisfessin el deute per tal d’evitar un col·lapse 
del sistema financer internacional, sinó que el seu disseny respon també a objectius més am-
biciosos. D’una banda, aconseguir una major obertura a l’economia global de les economies 
de la Perifèria, obligant a orientar les estructures productives cap a l’exportació (acabant amb 
la política de «substitució d’importacions»), abaratint a més el cost de la seva força de treball 
com a conseqüència de la devaluació de les monedes respectives que acompanyen els Programes 
d’Ajustament. D’altra banda, aconseguir un desmantellament i privatització de les empreses 
públiques que aquests països havien anat desenvolupant en les dècades de la postguerra, en la 
que molts dels estats del Sud havien intentat una via pròpia de «desenvolupament». Paral·lela-
ment, es propicià una reestructuració dels seus aparells estatals per a que aquests responguessin 
a les noves demandes d’una economia globalitzada. Es tractava en definitiva de, aprofitant les 
circumstàncies, apuntalar l’hegemonia del Centre (erosionada després de la crisi dels setanta, 
el fracàs dels EEUU a Vietnam, la caiguda del Sha a Pèrsia, la «Revolució dels clavells» a Por-
tugal i la independència de les seves colònies —algunes de les quals cauen sota la influència de 
l’URSS, com Angola i Moçambic—, el triomf de la Revolució sandinista de 1979...) i aconse-
guir doblegar la capacitat de disseny autònom de les polítiques dels governs del Sud mitjançant 
els constrenyiments del deute. Aquest procés es duria a terme per part de les institucions de 
Bretton Woods, en col·laboració amb els anomenats Club de Londres (que aglutina els deutors 
privats) i el Club de París (que agrupa els deutors públics). I es podria afirmar, que és un atac 
en tota regla del Nord sobre el Sud, amb l’objectiu de frenar el creixent pes polític internacional 
que havia anat guanyant el «Tercer Món» (Fernández Durán i altres, 2001).

4. La implantació del «Consens de Washington». La difusió global de la nova ortodòxia eco-
nòmica monetarista i neoliberal exercí una influència ideològica més poderosa que mai. Ja el 
1982 les doctrines econòmiques keynessianes havien estat «purgades» dels passadissos del BM 
i el FMI. A finals de la dècada, la majoria dels departaments d’economia de les universitats 
estatunidenques dedicades a la recerca —que contribuïren a formar la majoria dels economistes 
del món— s’havien alineat adherint-se en termes generals a l’agenda neoliberal, que posava 
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èmfasi en el control de la inflació i en unes finances públiques sanejades (enlloc de plena ocu-
pació i polítiques socials) com a principals objectius de la política econòmica (Harvey, 2007). 
Tots aquests corrents convergiren en el denominat «consens de Washington» de mitjans dels 
90.79 En ell es definien els models de neoliberalisme estatunidenc i britànics com a resposta als 
problemes globals. S’exercí una considerable pressió sobre Japó i Europa (per no mencionar la 
resta del món) perquè optessin per la via neoliberal. Així, foren Clinton i Blair, curiosament, 
els que més contribuïren a consolidar el paper del neoliberalisme tan en l’esfera nacional com 
internacional. La formació de l’OMC fou el punt àlgid d’aquesta estocada institucional (si bé 
la creació del Tractat de Lliure Comerç i l’anterior firma dels acords de Maastricht a Europa 
també foren significatius ajustaments institucionals d’àmbit regional) (Harvey, 2007).

5. Redistribució de renda mitjançant la despossessió. L’assoliment més substantiu de la neo-
liberalització ha consistit a redistribuir, no en generar, la riquesa i la renda.80 Un dels principals 
mecanismes que s’han fet servir per això és «l’acumulació per despossessió». Aquesta expressió 
al·ludeix a la continuació i proliferació de pràctiques d’acumulació que Marx havia anomenat 
«original» o «primitiva» durant l’ascens del capitalisme.81 Aquestes pràctiques comprenen la 
mercantilització i privatització de la terra i l’expulsió forçosa de poblacions camperoles (amb 
xifres de milions de persones); la conversió de formes diverses de drets de propietat (comunal, 
col·lectiva, estatal) en drets exclusius de propietat privada; la supressió dels drets sobre els béns 
comuns; la mercantilització de la força de treball i l’eliminació de modes de producció i consum 
alternatius (autòctons); processos colonials, neocolonials i imperials d’apropiació d’actius (els 
recursos naturals entre ells); i la usura, l’endeutament de la nació i, encara més devastador, l’ús 
del sistema de crèdit com un mitjà dràstic d’acumulació per despossessió. L’Estat, gràcies al seu 
monopoli sobre l’ús de la violència i la seva definició de legalitat, du a terme un paper crucial 
tan en el suport com en la promoció d’aquests processos (Harvey, 2007).82

79 El «Consens de Washington» es un terme encunyat per l’economista estatunidenc John Williamson, l’any 1989, per refe-
rir-se a tota una serie de mesures politico-econòmiques «tècniques» que constituïren l’ortodòxia de la política del FMI i el BM 
pel que fa els països d'Amèrica Llatina afectats per la crisi econòmica i financera dels anys vuitanta. El Consens 
de Washington incloïa 10 punts: 1) una estricta disciplina pressupostària; 2) una reorientació de la despesa pública de subsi-
dis, tot evitant que sigui indiscriminada; 3) una reforma impositiva amb una base imposable àmplia; 4) la liberalització financera, 
especialment de les taxes d’interès; un tipus de canvi de moneda únic i competitiu; 6) la liberalització del comerç internacional, 
tot eliminant barreres duaneres; 7) eliminació dels obstacles a les inversions directes estrangeres; 8 privatització d’empreses públi-
ques; 9) desregularització dels mercats; i 10) protecció de la propietat privada (inclosa també la propietat intel·lectual). Per a una 
revisió crítica d’aquestes mesures, veure Ramos (2003).

80 Hi ha quelcom de prodigiós en el fet que el valor net de les fortunes de les 358 persones més riques del món el 1996 fos 
«igual al conjunt de la renda del 45% més pobre de la població mundial; és a dir, 2.300 milions de persones». I el que és més 
greu, «les 200 persones més riques del món duplicaren sobradament el patrimoni net entre 1994 i 1998 [...] Els actius dels tres 
multimilionaris més rics [superaven aleshores] la suma del PIB dels països menys desenvolupats i dels seus 600 milions d’habi-
tants» (Harvey, 2007: 42).

81 L’acumulació per despossessió té quatre aspectes principals: 1) privatització i mercantilització; 2) financiarització; 3) gestió i 
manipulació de la crisi; 4) redistribucions estatals (Harvey, 2007: 175-181).

82 En el context d’aquesta redistribució de renda, un notable focus de l’ascens del poder de classe sota el neoliberalisme s’ha 
d’atribuir als alts directius, que són els operadors decisius en els consells d’administració de les empreses, i als caps de l’aparell 
financer, legal i tècnic que envolta aquest santuari d’accés restringit de l’activitat capitalista (Harvey, 2007). Però el concepte de 
classe alta no es pot reduir únicament a aquest grup. L’obertura de noves oportunitats empresarials, així com també les noves 
estructures existents en les relacions comercials, han permès l’emergència de processos substancialment nous de formació de classe 
(com per exemple les fortunes ràpides en els sectors de la biotecnologia i les tecnologies de la informació, i oportunitats de mercat 
per estendre fortunes horitzontalment o diversificar-les en tota mena de negocis) (Harvey, 2007).
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6. Estratègies de desmuntatge antisistèmic. Tot aquest procés ha anat acompanyat, no cal dir-
ho, d’estratègies pel desmuntatge de la capacitat d’antagonisme dels moviments antisistèmics 
tan del Centre com la Perifèria. Una condició necessària d’això és el col·lapse del «socialisme 
real» que simbolitza la caiguda del mur de Berlín. En el cas de la Perifèria hi podem trobar: l’ús 
de la potència dels mass media i la indústria cultural per projectar els «valors de l'aldea global» 
sobre el conjunt del planeta; la promoció de democràcies formals en els països perifèrics, en les 
quals es dóna suport a les opcions polítiques més favorables al capitalisme global i es desincenti-
ven i es condicionen les opcions polítiques més allunyades dels interessos d’aquest; la promoció 
de la irrupció d’un «batalló d’ONG» que, a través de les polítiques de «cooperació» i «desenvo-
lupament», aconsegueixen aglutinar sota la seva activitat part de l’activisme social antagonista, 
disminuint la potència de confrontació i aconseguint una certa capacitat de legitimació de les 
polítiques dels organismes financers internacionals, especialment del BM (Fernández Durán i 
altres, 2001).

Mentrestant, en el cas del Centre, hi ha hagut importants elements que també han minat 
la capacitat de resistència social davant les polítiques hegemòniques: el creixent individualisme 
i desestructuració social que promouen les polítiques neoliberals;83 el canvi d’estructures socials 
(composició de classe) i productives que implica el capitalisme global; la capacitat d’integració 
d’importants sectors de la població via consum; la potència del missatge mediàtic per a des-
muntar la capacitat de resistència antagonista i la poderosa difusió del discurs «TINA»;84 la 
dificultat d’organització del conflicte social dels sectors precaris i exclosos generats pel neolibe-
ralisme; o la integració de l’esquerra tradicional en les estructures de poder (Fernández Durán i 
altres, 2001). Tot plegat ha portat a invocar la metàfora de l’«apartheid global» per advertir dels 
aspectes preocupants que ha adquirit l’economia mundial de finals del segle XX (Falk, 2002; 
George, 1991; Makhijani, 1992).

3.3. LA FALLIDA DEL PARADIGMA EMANCIPADOR I LES NOVES CONSTEL·LACIONS DE 
L’ESQUERRA

Tots els elements estructurals que configuren el nou escenari d’hegemonia neoliberal no s’expli-
carien completament sense tenir en compte la caiguda del mur de Berlín el 1989, que implica 
el «triomf planetari» del capitalisme globalitzat. Però la desaparició del mur representa molt 
més que el col·lapse dels règims del «socialisme real»: també suposa la crisi del leninisme i dels 
partits comunistes i sindicats tradicionals, de la socialdemocràcia i bona part de les herències 
del liberalisme revolucionari de 1789, així com també l’esfondrament dels moviments d’allibe-
rament nacional i moviments guerrillers en la Perifèria, especialment a Amèrica llatina. Així, la 

83 Polanyi defensa que si es permet que sigui el mercat el que dirigeixi la sort dels humans i el seu medi natural, és a dir, que 
la força de treball sigui tractada com una mercaderia, això condueix necessàriament a la dislocació i destrucció de la societat 
(Harvey, 2007)
Sota l’empara de la neoliberalització emergeix la figura del «treballador desechable» i les condicions laborals despòtiques i d’escla-
vitud estan escampades mundialment. Singapur, les maquilas mexicanes, on les dones i els infants suporten habitualment la part 
més dura i degradant (Harvey, 2007).

84 «There Is No Alternative», o el seu acrònim «TINA», era un eslògan recurrent per part de Margaret Thatcher en la seva 
defensa del neoliberalisme (Pastor, 2007b).
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importància del nou escenari rau en el fet que suposa la fallida del paradigma «emancipador» 
de tall occidental que havia orientat la major part de l’esquerra durant el segle XX (Fernández 
Durán, 2001). Aquest escenari implica una crisi d’identitat de bona part de l’esquerra radical 
i un impasse de les estratègies transformadores que s’havien fet servir fins aleshores (Arrighi i 
altres, 1999; Olesen, 2005). El correlat discursiu d’aquest final de l’era dels blocs era la pro-
liferació de les anàlisis triomfalistes de la «Fi de la història» (Fukuyama, 1992) que d’alguna 
manera configuraven el «pensament únic» i la legitimació d’un vertader «nou ordre mundial» 
(Ramonet, 2002).

Així, com senyala Quesada (2003), la caiguda del mur significà per alguns la «clausura de 
la capacitat innovadora i utòpica de la idea de canvi i felicitat que alimentà la Il·lustració». Això 
és el resultat de la forta empremta del «realisme polític» —d’una burocratització que anul·la 
el sentit de l’espai públic— i de la «violència antropòlògica» que suposa concebre la societat 
de mercat com la forma natural de desenvolupar-se dels individus, ara definits com «subjectes 
possessius». Ens trobam, per tant, davant d’una «pèrdua de rellevància de la democràcia», amb 
un «solapament del valor normatiu de la política pel valor superior atorgat a l’èxit econòmic».

Val a dir que els signes que indicaven que el paradigma emancipador de l’esquerra tronto-
llava feia temps que eren visibles. Com analitza Eley (2002), possiblement sigui la vaga dels mi-
ners britànics el fet que més posa de manifest els dilemes de l’esquerra europea. La tradicional 
combativitat de classe que encarnaven a la perfecció els miners contrastava amb una política 
socialista que ja no complia —o no podia complir— aquella històrica funció de mediació de 
la classe treballadora. De fet, el cas del conflicte dels miners és paradigmàtic de com la relació 
entre la classe obrera organitzada i la política socialista anava desapareixent progressivament i 
fins i tot era objecte d’un rebuig creixent. Com a projecte de democràcia, el programa de l’es-
querra també era major que qualsevol visió del socialisme basada en la classe. Quan els partits 
socialistes començaren a acceptar la responsabilitat de governar, la seva relació amb la classe 
obrera es veié desplaçada. Atesa la força dels canvis que es produïren entre 1968-1973, com 
ara la reestructuració del capitalisme, la desindustrialització i les massives recomposicions de 
les classes, la política socialista i les imatges tradicionals del proletariat industrial eren de cada 
cop més inconnexes. L’eix principal de la política progressista canvià, disminuint la centralitat 
dels moviments obrers i exigí que es replantegessin els punts bàsics de l’esquerra. Fou durant el 
decenni de 1980 que els partits socialistes i comunistes començaren a desconnectar-se de ma-
nera més explícita de la política de classe. La vaga dels miners britànics fou tan sols la nota més 
dramàtica d’aquest procés. Com remarca el mateix Eley (2002), el model de partit socialista 
organitzat nacionalment i la seva federació sindical afiliada, tan eficaç en les darreries del segle 
XIX fins la dècada de 1960, havia acabat. Per primer cop des de l’ascens dels moviments obrers, 
el principal impuls de l’ampliació de la democràcia sortia d’altres bandes: no només fora dels 
partits socialistes, sinó sovint també contra ells.

Tot això aprofundeix la crisi de les velles formes organitzatives i la crisi del missatge «alli-
berador» en què se sustentaven, el que permet, no sense forts traumes, el progressiu aflorament 
de nous discursos crítics, nous actors socials de resistència i transformació i noves estructures 
organitzatives, fins al punt que, a finals de segle XX dues constel·lacions distintes de política 
esquerrana coexistien i sovint s’enfrontaven. D’una banda hi havia les cultures tradicionals dels 
moviments obrers, els valors i institucions dels quals eren fruit de necessitats que de cada vegada 
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tenien menys sentit en les noves societats capitalistes «postfordistes» que es consolidaren a partir 
de la dècada de 1960. De l’altra banda, hi havia les cultures polítiques encara naixents per les 
quals el col·lectivisme industrial ja no podia ser el principi organitzador central, sinó tan sols 
un component menor en coalicions molt més àmplies d’interessos i desitjos. Engranar aquestes 
constel·lacions dins d’un projecte polític comú no era pas una tasca fàcil (Fernández Durán, 
2001; Eley, 2002).

Així, des del cicle de protestes del 68 els impulsos emancipadors ja no eren patrimoni exclu-
siu del moviment obrer i del que podríem considerar la «vella esquerra». L’emergència dels «nous 
moviments socials», que no necessàriament tenien la política de classe com a eix vertebrador, 
havia configurat tota una polifonia de lluites emancipadores que tenien una relació complexa 
amb el moviment obrer, que podia anar des de l’eventual col·laboració fins a l’enfrontament. 
L’Europa dels anys 1980 visqué una gran proliferació de l’escena alternativa i extraparlamentà-
ria: des del radicalisme urbà, que s’articulava al voltant d’un repertori variat de causes socials 
com la inadequació de l’habitatge i els serveis urbans, l’especulació desbordada en el ram de 
la construcció, la manca de clíniques comunitàries i de centres de dia, els hospitals antiquats i 
les condicions inhumanes en les presons, fins al feminisme de segona onada, que xalava amb 
tota una agenda de campanyes locals, passant per les subcultures (Eley, 2002) polititzades dels 
ambients alternatius. Si a l’Alemanya Occidental l’acció extraparlamentària —que tenia les 
seves arrels en les revoltes estudiantils i l’activisme dels Verds— arribà al seu punt culminant el 
1979-1983 amb el Moviment Pacifista, les protestes antinuclears i les lluites dels okupes, el cas 
d’Anglaterra fou semblant: l’acció directa en la vaga dels miners, el Moviment Pacifista i els dis-
turbis urbans vinculats a la política del «Fes-ho tu Mateix» (Do it Yourself o DIY) que provenia 
dels Carnavals de Rock contra el Racisme de 1977-1978, el punk rock i els Festivals Lliures que 
començaren els anys 1971-1974.85 Tot plegat es projectaria anys després en la cultura de les raves 
i balls de masses, amb l’«okupació» espontània de magatzems abandonats, complicats equips 
mòbils de so com a pal de paller de la sound systems culture, que començà als voltants de Londres 
en 1986-1987 i era el contrari a una política que l’esquerra convencional pogués comprendre. 
Així, el «Segon Estiu de l’Amor» que declararen els ravers el 1988 inicià un cicle de radicalisme 
cultural comparable amb la revolta juvenil italiana de finals dels setanta o als autonomismes 
germano occidental, holandès i danès dels vuitanta (Eley, 2002).

La cultura del DIY generà, tan a Anglaterra com en els els ambients alternatius germa-
no-occidentals i les okupacions d’Amsterdam i Copenhage, la seva pròpia economia: enclava-
ments de vida d’oposició que desafiaven la dominació del neoliberalisme en la nova era post-
keynessiana. S’apostava per creació d’espais comunitaris en els quals les activitats obertament 
polítiques —reunions de planificació d’activitats, tallers sobre el moviment okupa, campanyes 
de suport a presos o el moviment anticarreteres— es disputaven l’espai amb activitats culturals 
com ara lectures de poesia, tai txi, massatge, cinema, tallers per aprendre a tocar la bateria o 
exposicions d’art (Eley, 2002). Així, en espais urbans desarticulats i en els quals les perspectives 
de trobar feina eren dolentes pels joves de classe obrera, amb la petita delinqüència i la beguda 
com a principals vies d’escapament, aquestes experiències teixien comunitat i d’alguna manera 
«organitzaven» descontents locals en torn a un projecte col·lectiu (Eley, 2002). De la mateixa 

85 Sobre la cultura del Do it Youself, veure McKay (1998).
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manera, solien apostar per la recuperació del col·lectivisme i de tradicions d’economia socialista 
basada en la cooperació, centrada menys en les altures dominants de l’economia que en la inici-
ativa local. Aquests models descentralitzats de planificació comunitària generaven llocs de feina 
i revitalitzaven la comunitat, al mateix temps que cristal·litzaven nous vincles entre el treball i 
la vida quotidiana (Eley, 2002).

Amb la fallida del paradigma emancipador de la «vella esquerra» es deixava el protagonisme 
a totes aquelles dinàmiques de transformació «al marge del sistema» que havien emergit en el 
cicle de protestes del 68 i la contracultura i que, amb els anys, havien gaudit de vida pròpia, 
en el sentit literal: campanyes locals efímeres de temàtiques molt específiques que connectaven 
activistes i que promovien una no sempre buscada circulació de facto de les lluites. El resultat, 
la construcció d’una esfera pública pròpia —sempre precària però autònoma i relativament al 
marge de les institucions— amb mitjans de difusió alternatius descentralitzats que unien uns 
circuits locals amb altres i tota una sèrie de xarxes entrecreuades que van fer més espessa una 
esfera pública alternativa ja ramificada en la qual el feminisme, les lesbianes i els gais, l’educa-
ció sobre el VIH-SIDA, l’ecologia, la pau, els drets dels animals, la música i el ball, i les arts 
tenien el seu lloc (Eley, 2002:). No cal dir que aquesta «nova» cultura política era heterogènia i 
dinàmica. A tall d’exemple, la tradició dels ravers clandestins i la seva compulsió hedonista de la 
cultura del ball, que albergava profunds compromisos avantguardistes, ràbia davant la ruïna so-
cial dels escenaris desindustrialitzats —com el cas de Lancashire— i el rebuig o evasió respecte 
de la política convencional (Eley, 2002).86 Paradoxalment, aquesta inèrcia despolititzadora es 
veia contrarestada constantment per impulsos polititzadors com la repressió87 o l’oposició a la 
construcció de carreteres, que promogué la formació de coalicions amb residents locals o eco-
logistes radicals.88 D’aquestes dinàmiques —tenses i conflictives— en sorgiren moviments tan 
importants com Reclaim the Streets89 i el desplegament i perfeccionament de tot un repertori 

86 Com a cas paradigmàtic, Crass, un col·lectiu artístic que recaptava diners per «campanyes polítiques marginals (la salut men-
tal i els drets dels animals)», advocava per la pau i féu enfurir la dreta amb els seus atacs contra la guerra de les Malvines/Falklands 
mitjançant singles com ara Sheep Farming in the Falklands i How Does It Feel (To Be the Mother of a Thousand Dead), que fou el 
títol punk més venut de 1983. La seva primera actuació en públic fou al festival d’okupes de Huntley Street a Londres el 1977; la 
darrera, una en benefici dels miners durant la gran vaga de 1984. Eren un incordi agitador sortit dels marges: contra «l’Església, la 
desocupació, el patriarcat, els valors familiars, l’Estat, la guerra, les armes naturals, l’explotació del Tercer Món, el medi ambient, 
la indústria càrnica». Crass, que estava més enllà del corrent principal de l’esquerra i recolzà els miners en la seva última batalla, 
era un llegat de 1968. Els seus temes eren recurrents i anaven del feminisme i el pacifisme a l’ecologia i la solidaritat amb el Tercer 
Món, en una estètica situacionista de subversió (Eley, 2002).

87 Les actuacions repressives desproporcionades d’una policia que s’havia format en el «laboratori» repressiu de la vaga dels mi-
ners tingueren el seu punt culminant el 22 de juliol de 1990 a Gildersome, a prop de Leeds. Allà els equips de so foren destruïts, 
els discs confiscats i 836 ravers detinguts. Els mesos anteriors havien vist un resorgiment de l’acció directa britànica emmarcada en 
la resistència a l’impost de capitació (a Trafalgar Square, març de 1990) i la Llei de Justícia Penal de 1994. Això implicà protestes 
contra la construcció de carreteres, els bloquejos organitzats pels defensors dels drets dels animals i la política cultural de l’ambient 
acid house/rave, els balls en magatzems del nord i les festes lliures (Eley, 2002).

88 És el cas d’Earth First!,col·lectiu que es fundà el 1990 com el «rival radical» de Friends of the Earth (Eley, 2002: 576) i que 
va protagonitzar accions de protesta que implicaven l’ús de noves tècniques que anaven des de cavar síquies, «okupar» terrenys i 
encadenar-se a maquinària a la resistència passiva i els rituals i simbolismes col·lectius; també produiren la mística de l’«ecogue-
rrer» (Eley, 2002: 472) i és prou conegut el seu manual d’acció directa.

89 Les protestes relacionades a la M11 a l’est de Londres introduïren l’ecocombativitat a la ciutat per mitjà d’un campament 
urbà, amb bloqueig i trampes en el lloc de les obres, en una «funció continua». D’allà sortí Reclaim the Streets, que organitzà in-
terrupcions espectaculars dels carrers de Londres en la Camden High Street el maig de 1995 i l’Upper Street d’Islington l’agost de 
1995, amb pancartes, balls, menjar, propaganda política i un creatiu teatre d’activisme. Protestes posteriors afegiren assegudes en 
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tàctic d’acció directa que esdevindria cabdal per a l’activisme de principis del segle XXI. De 
fet, aquelles festes de carrer90 de Reclaim the Streets —que eren exemples del que es concebia 
com «zones autònomes temporals»— vinculaven els transports i els problemes ambientals amb 
les lluites sindicals dels treballadors del metro de Londres i els portuaris de Liverpool, però 
també unien ecoradicals i les comunitats obreres, així com lluites pels drets sindicals i en de-
fensa del Servei Nacional de Sanitat. En ocasió d’una festa il·legal a Trafalgar Square hi havia 
una pancarta que proclamava: «Oblideu les urnes, recupereu els carrers» (Eley, 2002). Aquesta 
consigna, que invocava un lema punk de vint anys enrere, concretament de l’àlbum dels Sex 
Pistols titulat «Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols», proporcionà vincles amb anteri-
ors històries contraculturals.

Tal i com indica Eley (2002), en conjunt, aquests contextos d’activisme localitzat podien 
semblar no tan diferents de les anteriors coalicions de reforma progressista basada en les co-
munitats del moviment obrer d’anys enrere. Ara, però, aquestes agitacions locals no tenien el 
centre coordinador d’un partit com a organització nacional. De fet, amb la mateixa freqüència 
es trobaven lluitant contra les bases de poder locals dels antics partits socialistes, les polítiques i 
pràctiques de les quals s’havien convertit en els interessos creats institucionalitzats que bloque-
javen el canvi progressista. Tot plegat es relaciona amb la tesi de Santos (2006) que parla d’una 
«crisi degenerativa» pel que fa «el pensament i les pràctiques de l’esquerra a nivell global» durant 
els darrers trenta o quaranta anys del segle XX. És cert que hi havia hagut crisis abans, però no 
foren globals sinó restringides al que avui anomenam el «Nord Global» i compensades d’alguna 
manera per les victòries en les lluites per l’alliberament de les colònies a partir dels anys 1950.91 
Segons l’autor, però, les crisis de l’esquerra de finals de segle XX eren d’una mena diferent. 
D’una banda, eren «globals», encara que tinguessin lloc a diferents per motius específics;92 de 

els arbres, perforació de túnels, poblats fortificats, aixecament i sembra de les superfícies de les carreteres, i els anomenats «Estats 
lliures» (Eley, 2002). Per una explicació històrica detallada dels corrents contraculturals i situacionistes que han influït en Reclaim 
the Streets, veure Eley (2002). Per més informació sobre el moviment d’acció directa britànic dels 90 es pot llegir Vinicius (2009), 
i per una història de Reclaim the Streets, Ramírez (2013).

90 Aquelles accions bevien d’experiències variades: els campaments pacifistes davant de les bases aèries estatunidenques a partir 
de 1983; les accions antinuclears d’Alemanya Occidental, així com les okupacions en el Berlin Occidental, Hamburg, Copenha-
gue i Àmsterdam; expressaven un corrent de propaganda política contracultural de 1968 i la política de l’espectacle, que arribà a 
través de l’Alliberament de la Dona i el Front d’Alliberament Gai; els enfrontaments urbans i les festes en magatzems abandonats 
que representaven cert maximalisme de la lluita de carrer; la política del DIY, que portava el llegat del situacionisme a l’hora d’es-
tablir vincles entre la política anticapitalista i les alteracions públiques d’una avantguarda estètica (Eley, 2002). Cal recordar que el 
moviment situacionista sorgeix del creuament entre un marxisme llibertari i la tradició de les avantguardes franceses, principal-
ment dadaista, surrealista i lletrista (Keucheyan, 2013).

91 Segons l’autor, crisis de l’esquerra com el nazisme, el feixisme, el franquisme, el salazarisme, els processos de Moscou 
(1936-38), la guerra civil a Grècia (1944-49), i fins i tot la invasió d’Hongria (1956), foren bàsicament viscudes pels treballadors 
com a damnificats en una història la trajectòria i racionalitat de la qual suggeria una victòria de l’esquerra (revolució, socialisme, 
comunisme) com a certa (Santos, 2006: 1).

92 Així, com a exemples, Santos (2006: 1-2) parla de l’assassinat de Lumumba (1961); el fracàs del Che a Bolívia i el seu 
assassinat (1966); el moviment estudiantil de Maig del 1968 a Europa i Amèrica i la seva neutralització; la invasió de Txecoslovà-
quia (1968); la resposta de l’imperialisme estatunidenc a la revolució cubana; l’assassinat d’Allende (1973) i les dictadures militars 
a Amèrica llatina els anys seixanta i setanta; la brutal repressió contra l’esquerra a Indonèsia per part de Suharto (1965-67); la 
degradació i anihilament, els anys 1980, dels règims socialistes, nacionalistes i desenvolupistes de l’Àfrica subsahariana que havien 
sorgit de la independència; l’emergència d’una dreta expansionaista al Regne Unit i els EEUU de la mà de Thatcher i Reagan; la 
globalització de la més retrògrada forma de capitalisme, el neoliberalisme, imposat pel Consens de Washington (1989); el plot 
contra Nicaragua als anys vuitanta; la crisi del Congress Party a la Índia i l’auge de l’Hinduïsme polític (communalism) els anys 
noranta; el col·lapse dels règims d’Europa central i de l’est, simbolitzat per la caiguda del mur de Berlín (1989); la conversió del 



98

CAPÍTOL 2

l’altra banda, eren de naturalesa «degenerativa»: les fallides responen a una mena d’esgotament 
històric. Així, d’entre els factors que tenen a veure amb aquesta crisi degenerativa, segons Santos 
(2006), en trobam tres de molt importants:

1. La desaparició de la concepció d’una societat alternativa. Aquesta vaga noció humanista 
servia, al manco, com a criteri d’avaluació de les condicions de vida de la classe treballadora. 
Només sobre la base d’un eventual futur insatisfet era possible considerar com a violentes les 
actuals condicions del present. La pròpia esquerra es dividí entre aquells que acceptaven la des-
aparició de visions alternatives com una derrota que calia assumir amb resignació i aquells que, 
per altra banda, consideraven que aquesta absència de futurs utòpics era quelcom positiu. Això, 
com comenta Sousa Santos, deixava de tenir en compte un element important: sense el concep-
te d’una societat alternativa i sense una lluita política organitzada per portar-la, el present, ja 
de per sí violent i intolerable, seria despolititzat i, en conseqüència, deixaria de ser una font de 
mobilització per la revolta i l’oposició (Santos, 2006). Altres autors han senyalat aquest dèficit 
en l’esquerra, com el propi Wallerstein (2003) quan vindica, precisament, pel moviment «anti-
globalització», la necessitat d’una dimensió de crítica utòpica, el que ell anomena «utopística»; 
també Anderson (2004) es lamenta d’aquesta «suspensió general de la utopia» des de mitjans 
dels anys setanta; i en una línia semblant es manifesta Bourdieu (1998) quan constata la difusió 
del «fatalisme dels banquers» arreu del món.

2. La manera en què l’esquerra ha renunciat a la violència. No el fet que hi hagi renunciat, 
sinó la manera en què ho ha fet. El pensament d’esquerres sempre ha partit de la idea que les 
societats capitalistes democràtiques liberals es basen en un acte fundacional violent. Si en pri-
mer lloc hi ha la violència originària colonitzadora, després hi ha la imposició d’una explotació 
del treball assalariat i un ordre social en el qual la igualtat davant la llei és un dispositiu que 
legitima la desigualtat substantiva, i la societat civil és l’espai d’actuació de l’individu antisocial, 
per qui els altres no són més que un obstacle per l’exercici de la llibertat individual. Així, la 
negació de la humanitat de les persones colonitzades, la proclamació d’una igualtat formal entre 
els ciutadans i el concepte de societat civil contribueixen a fer que la violència desaparegui dels 
principis, els procediments formals i la filosofia política, encara que la violència sigui present 
en les vides de la majoria de la població en forma de desocupació, salari injust, exclusió social, 
discriminació sexual i racial, entre d’altres (Santos, 2006).93

Durant bona part del segle XX aquesta violència fundadora fou un tema important per l’es-
querra, fins al punt que les conseqüències polítiques i estratègiques de fer servir la violència en la 
lluita contra la societat liberal marcaven la divisió entre l’esquerra revolucionària i la reformista 
(Santos, 2006). Les crisis de les darreres dècades, encara que aparentment significaven una vic-
tòria de l’esquerra reformista per damunt de l’esquerra revolucionària, en realitat han significat 
una derrota d’ambdues. Això és així perquè l’esquerra, havent acceptat la impossibilitat d’una 
societat alternativa, ha acceptat com a normal i inevitable la violència de les societats capitalistes 
democràtiques liberals. De fet, ha deixat de reconèixer la violència com a violència. La discre-
pància entre principis i pràctiques deixà de ser una contradicció irreductible per convertir-se en 

comunisme xinès cap a la variant més salvatge de capitalisme, l’estalinisme de mercat; i, finalment, l’auge paral·lel de l’Islam 
polític i el Cristianisme polític, ambdós fonamentalistes i confrontacionals.

93 Per una anàlisi sistemàtica de la «violència revolucionària» es pot consultar Suñé Domènech (2009)
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una disfunció organitzativa, susceptible de solució. En aquestes condicions, esdevé impensable 
que, sota qualsevol circumstància, la violència pugui ser legítima com a tàctica política: donat 
l’acord sobre els fins, la diversitat d’opinions sobre els mitjans ha de mantenir-se com això, com 
una mera civilitzada diversitat d’opinions. Així, no només l’esquerra abandonà la pràctica de la 
violència —cosa plenament justificada ateses les circumstàncies— sinó que també ha deixat de 
tenir una teoria de la violència, la qual cosa la incapacita políticament per plantar cara a noves 
o renovades manifestacions de violència com el terrorisme i el terrorisme d’Estat; la immolació 
individual com a manifestació d’extrema lleialtat; l’increment de violència criminal com a for-
ma despolititzada de resistència contra la violència estructural de les relacions socials capitalis-
tes; el recurs a la violència de la guerra d’agressió per imposar idees de no-violència, ja siguin la 
democràcia, els drets humans o la llibertat; la intensificació d’estats d’emergència i l’auge d’un 
nou estat d’excepció en el qual la distinció entre violència legítima i il·legítima sembla col·lapsar 
(Santos, 2006).

3. L’auge de moviments que s’escapen del marc interpretatiu de l’esquerra. Finalment, l’auge en 
el «Sud Global» —en termes de Santos— de moviments de resistència, tan violents com no-vio-
lents, contra l’opressió, la marginalització i l’exclusió, les bases ideològiques dels quals no tenen 
res a veure amb el que havien estat les referències de l’esquerra durant el segle XX (Marxisme, 
socialisme, desenvolupisme, nacionalisme antiimperialista). En canvi, aquests moviments ar-
relen en identitats històriques i culturals multiseculars, i/o en la militància religiosa. No és pas 
sorprenent, per tant, que aquestes lluites no puguin ser definides d’acord amb la distinció entre 
dreta i esquerra. El que és més sorprenent és que l’esquerra no disposa d’eines teòriques i analíti-
ques per posicionar-se en relació a aquestes lluites. A tall d’exemple, moviments d’aquesta mena 
serien els moviments indígenes, particularment d’Amèrica llatina, el «nou» tradicionalisme a 
Àfrica i la insurgència islàmica. Malgrat les enormes diferències, el que aquests moviments 
tenen en comú és que comencen amb unes referències polítiques i culturals que no són Occi-
dentals, encara que es constitueixin per la resistència a la dominació occidental. Les dificultats 
que experimenta l’esquerra per avaluar-les políticament es deriven de la manca de visió d’una 
societat futura, com hem dit, però també de l’univers epistemològic Nord-cèntric o Eurocèntric 
que ha estat dominant en bona part dels plantejaments emancipadors (Santos, 2006).

4. EL CAPITALISME GLOBAL, EL DISCURS DE LA «GLOBALITZACIÓ» I 
L’EMERGÈNCIA DE LES RESISTÈNCIES

Deia Beck (2003: 36-37) que, en escoltar la paraula «globalització», tot d’una se li apareixia 
l’escena següent: els conqueridors espanyols, amb les seves armadures brillants i els seus cavalls 
i armes, trepitgen el sòl del «Nou Món». «Hem vingut —diuen— per parlar amb vosaltres de 
Déu, la civilització i la veritat». Un grup de nadius, mirant-los perplexos, responen: «I tant. 
Què voleu saber?». Aquesta escena es pot traslladar fàcilment al present. A la Moscou postsovi-
ètica —i a tota Amèrica llatina, afegiríem—, experts en economia del Banc Mundial, el Fons 
Monetari International, presidents de multinacionals, juristes i diplomàtics baixen d’un vol 
intercontinental i diuen: «Hem vingut a parlar amb vosaltres de democràcia, drets humans i 
economia de lliure mercat».
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Com una mena de «profecia autocomplida», el terme «globalització» denomina un procés 
pel seu suposat punt final, de manera que té un caràcter teleològic i una «pretensió de cons-
trenyir la imaginació política» (Pastor, 2007a). Però la realitat és que avui la «globalització» 
caracteritza l’època que vivim i ens emplaça a reelaborar la filosofia política, com ja ha passat 
amb altres grans impactes com el gir lingüístic, el descentrament del subjecte, la perspectiva 
de gènere o la crisi ecològica (Riutort, 2008).94 Tanmateix, la pròpia definició de la «globalit-
zació» és una tasca complexa i problemàtica: hi ha autors que la defineixen com una ideologia 
o conjunt d’idees legitimadores que serveixen a interessos particulars (Barrett, 1991), o com un 
règim discursiu, un conjunt de texts, idees, objectius, valors, narratives, disposicions i prohi-
bicions (Schirato i Webb, 2003).95 Hi ha, emperò, altres aproximacions més materialistes a la 
globalització. És el cas de Kuper i Kuper (1996), que privilegien la dimensió econòmica, o de 
Langhorne (2001) que accentua la proliferació de la tecnologia. Hi ha autors que aposten per 
una definició més general, com per exemple Calhoun (2002), que parla d’una expansió de les 
diverses formes d’activitat econòmica, política i cultural més enllà de les fronteres estatals. En 
aquesta línia s’expressen teòrics socials com Harvey (1990), Giddens (1999) o Bauman (2001), 
que parlen de «compressió espaitemporal», una acceleració basada en el «distanciament entre 
temps i espai» i «compressió espai/temps», respectivament. Aquesta dimensió d’immediatesa 
i ubiqüitat també l’han remarcada autors com Virilio (1997). Altres, com Robertson (apud 
Arnason, 1990), ho veuen més aviat com una cristal·lització del món sencer com «un sol lloc»; 
mentrestant, Lechte (2003) apel·la a una major connectivitat per veure la globalizació com 
una consciència global emergent. Mann (2001) parla de la globalització com l’extensió de les 
relacions socials arreu del globus, mentre que Held i McGrew (2003) fan referència a l’expan-
sió d’escala, la magnitud creixent, de l’impacte accelerat i l’aprofundiment de fluxos i patrons 
d’interacció social a escala interregional.

Tot i que no tots els autors estan d’acord a l’hora d’avaluar el caràcter i l’amplitud de les 
transformacions del que se sol anomenar «procés de globalització», sí que hi ha força consens 
en l’existència d’un augment de les interconnexions econòmiques, l’aparició de problemes que 
travessen les fronteres estatals (catàstrofes ecològiques, terrorisme, epidèmies, etc.), la prolife-
ració d’organitzacions internacionals o l’augment de les relacions transculturals recents. Tots 
aquests processos es produeixen i es perceben amb tal grau d’intensitat que ens han conduit a 
un escenari molt diferent del que existia unes dècades abans (García Guitián, 2003).

4.1. UNA «GLOBALITZACIÓ» POLIÈDRICA I L’ESTRUCTURA SOCIAL D’ACUMULACIÓ DEL 
CAPITALISME GLOBAL

Deia Beck que

94 Com defensa Riutort (2008: 119), la filosofia política ha arribat tard a la reflexió sobre la globalització, centrada com ha 
estat en altres debats, i enfocant els nous fenòmens globals a través de categories centrades en la moderna dualitat Estat-societat 
civil. Això ha fet que els fenòmens globals s’interpretessin amb força reduccionisme.

95 Borradori (2003), en aquesta línia, remarca que la globalització no s’ha produït, sinó que és un simulacre, un artifici i arma 
retòrica que dissimula una nova opacitat, una acumulació massiva de riquesa, de mitjans de producció, de teletecnologies i d’ar-
maments militars sofisticats, per part d’un petit nombre d’Estats o de corporacions internacionals.
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[g]lobalització és ben segur la paraula (alhora eslògan i consigna) més mal empra-
da, menys definida, probablement la menys compresa, la més nebulosa i política-
ment la més eficaç dels darrers anys i sense dubte dels pròxims anys (1998: 40).

En efecte, el terme «globalització», polèmic i polisèmic, és un camp de batalla política de 
primer ordre. Nogensmenys, no es pot obviar la seva doble dimensió de categoria per copsar 
les transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals a nivell global en el darrer tram 
del segle XX, d’una banda, i de paraula propagandística que mira de promoure globalment uns 
determinats valors i un intent de legitimació del neoliberalisme, de l’altra. D’aquesta manera, 
definicions «canòniques» com la de Held i McGrew (2003: 13), que consideren que el terme 
«designa l’escala ampliada, la magnitud creixent, l’acceleració i aprofundiment de l’impacte 
dels fluxos i patrons transcontinentals d’interacció social», amaguen d’alguna manera la di-
mensió política i normativa del terme. Hi ha, per tant, més enllà de les transformacions econò-
miques, espacials, polítiques i socials de les darreres dècades, certa construcció d’una ideologia 
de la globalització que funciona com a «mite necessari» de legitimació discursiva i simbòlica del 
nou ordre (Held i McGrew, 2003). S’imposa, per tant, certa distinció entre el procés de la glo-
balització i el discurs de la globalització. De fet, si es vol afinar més encara, el propi Beck (1998) 
proposa una distinció entre globalisme, globalitat i globalització. Els tres conceptes es refereixen, 
successivament, al discurs, a la interacció dels fenòmens en l’espai mundial, i a la desaparició 
d’un ordre polític basat en la sobirania dels estats.

Lluny de ser un procés unitari i unívoc, la globalització és polièdrica en tant que implica 
tota una sèrie de transformacions en diferents àmbits —connectats. Segons Brecher, Costello i 
Smith (2000), són almanco dotze els elements en transformació que permeten de caracteritzar 
el procés de globalització «des de dalt»96: (1) la producció, amb la construcció de fàbriques des 
dels anys 1970 i la compra de productes manufacturats en països amb salaris baixos, tot esta-
blint un sistema de producció deslocalitzat i una «producció en cadena global» [global assembly 
line]; (2) els mercats, en tant que les empreses començaren a veure de cada vegada més el món 
com un sol mercat en el qual podien comprar i vendre béns, serveis i força de treball; (3) les 
finances, des del moment en què el mercat internacional de capitals ha accelerat de manera 
important els seus fluxos transfronterers; (4) la tecnologia, puix que les noves tecnologies de la 
informació, comunicació i transport han reduït la distància com a barrera per a la integració 
econòmica i, d’alguna manera, el mateix procés de creació de noves tecnologies s’ha globalitzat; 
(5) les institucions globals, com és el cas de l’OMC, el FMI i el BM, que han contribuït de 
manera important a l’acceleració del procés de globalització; (6) la reestructuració empresarial, 
que des dels anys 1980 s’ha caracteritzat per canvis que permeten operar en una economia glo-
balitzada i que, en paraules de Harrison (1994), es pot resumir com «concentració de control 
i descentralització de la producció»; (7) els canvis en l’estructura del treball, en el sentit que 
la globalització implica una remercantilització del treball que implica una pèrdua absoluta de 

96 El matís «des de dalt» fa referència a la contraposició que fan els autors entre una globalització «des de dalt», promoguda 
per les elits polítiques i empresarials, i una globalització «des de baix», que fa referència a les connexions entre les lluites de base 
per defensar els seus interessos i necessitats de les persones en el context de l’economia global (Brecher, Costello i Smith, 2000). 
Aquesta distinció entre dues globalitzacions, una «des de dalt» i l’altra «des de baix» l’establí Richard Falk en el seu text «The 
Making of Global Citizenship» (1993).
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drets per part dels treballadors; (8) les polítiques i ideologia neoliberals que, començant pel 
monetarisme i l’economia de l’oferta, han promogut tota una sèrie de mesures de privatització, 
desregulació, obertura de mercats, austeritats i desmantellament de l’estat del benestar sota 
l’empara de la suposada eficiència del mercat i la inconveniència de qualsevol intervenció esta-
tal; (9) el paper canviant de l’Estat, que ha vist com la mobilitat dels capitals mina la capacitat 
dels estats d’aplicar polítiques de plena ocupació, mentre que els acords d’organismes interna-
cionals restringeixen les proteccions socials i ambientals, posant en qüestió la sobirania estatal; 
(10) el neoimperialisme, que ha atorgat a antics poders imperials una renovada capacitat de 
dominació econòmica que s’ha expandit als territoris de l’antic bloc soviètic; (11) el moviment 
de persones que, tot i que sempre ha existit, ara s’ha accelerat en termes generals gràcies a l’eli-
minació d’algunes barreres, mentre que el turisme ha esdevingut una indústria en sí mateixa; 
i (12) l’homogeneïtzació cultural, un resultat de com la globalització ha destruït bona part de 
la base econòmica de les comunitats locals indígenes arreu del món i, al mateix temps, d’uns 
mitjans de comunicació d’abast global que ajuden a construir certa uniformitat cultural del 
globalisme corporatiu.97

Aquesta caracterització polièdrica o, més ben dit, multidimensional de la globalització té 
la virtut de ser molt descriptiva i didàctica, però no gosa de gaire capacitat explicativa. És per 
això que altres anàlisis són imprescindibles per copsar la naturalesa de la globalització. Riutort 
(2001), basant-se en l’anàlisi de l’estructura social d’acumulació, estableix de manera prou siste-
màtica les característiques del «capitalisme global». Tenim, doncs, en primer lloc, que el nivell 
de penetració del mercat mundial en les economies és qualitativament i quantitativa superior al 
que existia fins als anys vuitanta i la globalització ha substituït a la regulació com a característi-
ca de les relacions capitalistes. La competència intercapitalista s’ha mundialitzat i, per tant, les 
transnacionals estatunidenques han hagut d’adaptar-se a la competència de les seves homòlo-
gues japoneses, als «tigres asiàtics», i europees. S’ha format un nou tipus de gran empresa xarxa 
que ja no és identificable amb la transnacional d’un país o altre; tot i que té una base d’assen-
tament privilegiat en el seu país d’origen, són tals les aliances amb altres grans empreses i les 
trames de capital financer de diversa procedència que es conjuguen que la seva política respon 
a variables poc identificables amb interessos estatals. A més, la gran empresa ha descompost la 
seva estructura burocràtica-jeràrquica cercant un tipus d’articulació flexible en unitats quasiau-
tònomes diferenciades que aprofiten els recursos, mercats i emplaçaments, interconnectant-se 
amb altres grans empreses per aprofitar els seus diversos recursos i avantatges comparatives, 
descomponent i descarregant part de les seves funcions en subcontractes i franquícies.

Per mor de l’alliberament dels moviments de capital, a l’establiment dels tipus de canvi 
flexibles, a la massivitat de les grans inversions en tecnologia, a la reconversió productiva i a la 
relocalització, grans quantitats de capital-diner s’han mogut arreu del món, reassignant la seva 
funció econòmica. Això ha estat possible gràcies l’enorme creixement del sector financer, que 
ha passat a jugar un paper fonamental en el procés. Això no obstant, les disponibilitats d’exce-
dents de capital en els països desenvolupats en forma de fons d’inversió, capital risc, societats 
inversores, etc., i les possibilitats que les noves tecnologies de la informació i comunicacions 

97 Segons els autors (Brecher, Costello i Smith, 2000), aquest procés de globalització «des de dalt» implica tota una sèrie de 
contradiccions: empobriment, desigualtat, volatilitat financera, una degradació de la democràcia i destrucció ambiental.
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han facilitat, han donat al mercat bursàtil una capacitat per damunt de la seva funció real en 
l’economia que ha desencadenat dinàmiques especulatives cròniques, fomentant la major desi-
gualtat econòmica i la sensació de crisi financera latent que esclata de manera imprevista en els 
punts més febles (Riutort, 2001).

És per això que ha sorgit un quart sector lligat als serveis financers, la nova gestió dels ne-
gocis, les noves tecnologies de la informació, les comunicacions i la biotecnologia, que ha passat 
a liderar les taxes de guanys, forçant els sectors tradicionals a entrar progressivament per les vies 
de la «nova economia», és a dir, a incorporar tecnologia, informació i racionalització als seus 
negocis. La dependència de les petites i mitjanes empreses dels sectors tradicionals respecte de 
les grans s’ha incrementat fins a tal punt que la inserció de moltes petites empreses en el mercat 
que els ofereix una gran és unidireccional; a més, progressivament, han anat cedint mercats i 
patint les difícils condicions de supervivència de l’estabilització monetarista imposada pel gran 
capital. En el sector de les petites i mitjanes empreses hi ha hagut una explosió de noves empre-
ses sorgides del règim de franquícies, la qual cosa significa una major dependència respecte de 
les empreses mare, creant un tipus nou de petita i mitjana empresa (Riutort, 2001).

Mentrestant, el pacte social entre capital i treball arriba a la seva fi. El capital, aprofitant 
la feblesa del treball, havia deteriorat les bases sobre les que es sostenia el consens; es llançava 
una «ofensiva» antisindical forçant que els increments salarials es mantinguessin per sota de les 
pujades de productivitat, produint atur de manera intencionada i forçant la pressió cap a la pre-
carització de les condicions laborals en bona part de les noves ocupacions. En aquest context, 
tan sols l’àmplia elit dels treballadors ocupats en la intermediació simbòlica participaren de les 
millores de la productivitat. Les grans empreses, en força ocasions, desenvoluparen amb altres 
empreses petites o mitjanes contractes en règim de franquícia que cercaven directament l’ab-
sència de sindicats o l’existència de sindicats d’empresa de «tipus groc». En resum, els sindicats 
deixaren de jugar un paper sociopolític clau, perdent gran part de la seva presència social i de 
la seva afiliació, cedint espai negociador al capital. Val a dir que els països de cultura política 
socialdemòcrata han resistit bastant millor la pressió antisindical. Però en general els sindicats 
s’han reclòs en les pràctiques corporativistes enlloc de reaccionar promovent polítiques de classe 
i universalistes, sostingudes en l’acció sindical. On més s’aprecia aquesta paràlisis sindical és en 
la incapacitat de plantejar els seus conflictes en l’escala global, que és en la que es mou el gran 
capital. En aquestes condicions la relació de forces és molt desigual, de manera que els sindicats 
adopten una postura defensiva de reclusió en els nínxols de cobertura principalment estatal en 
els què les polítiques de la gran empresa i les propostes neoliberals tenen més difícil aplicació 
(Riutort, 2001).

Per la seva banda, la societat del treball ha perdut centralitat com a configuradora del mode 
de vida de la majoria de persones assalariades. Els treballadors del sector primari han vist com 
part de les seves conquestes històriques han estat qüestionades, i la part de les rendes salarials 
del PIB ha caigut lentament però sistemàtica.98 Si els estàndards de consum han resistit en part 
ha estat per la incorporació del salari de la dona en la renda familiar. Mentrestant, el treball en 
el sector secundari s’ha precaritzat enormement i ha crescut la mà d’obra del sector informal, 

98 On aquest fenomen ha estat més profund és en els països anglosaxons, mentre que és en les socialdemocràcies escandinaves 
on menys s’ha notat (Riutort, 2001).
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confonent-se en ocasions amb la «lumpenproletarització». Així doncs, l’exclusió social s’ha in-
crementat de manera considerable. Lligat a això, s’observa que l’ethos del treball fordista amb 
consciència de classe ha canviat cap a formes postfordistes de compromís dèbil amb la tasca 
a realitzar i amb una relació entre grups de treballadors més dialogant però superficial i des-
classada. Els treballadors perden la capacitat d’establir una narrativa pròpia, el que dificulta la 
possibilitat de produir identitat i autorepresentar-se en un «nosaltres». Els nous exclosos vaguen 
entre l’individualisme desesperançat i la recerca d’identitats que els ofereixin alguna mena de 
reconeixement entre les noves tribus urbanes, les confessions religioses i les identitats ètniques 
minoritzades. Mentrestant, els sindicats han deixat de representar la cultura obrera clàssica, res-
situant-se en la representació corporativa. Les relacions entre els sindicats dels països avançats i 
entre aquests i els dels països perifèrics són inexistents en la pràctica (Riutort, 2001).

Això va acompanyat d’una crisi de l’Estat social del benestar. S’ha replantejat el criteri 
universalista de les polítiques socials i reinterpretat a la baixa els drets socials reconeguts. La re-
gulació keynessiana de l’economia ha estat substituïda pel monetarisme, imposant-se polítiques 
d’estancament enlloc de polítiques de creixement. La política fiscal redistributiva ha invertit la 
seva tendència; s’han reduït els impostos sobre el capital i incrementat la imposició indirecta 
que paga la majoria de la població. La capacitat de la sobirania política per intervenir en les 
regulacions econòmiques ha estat qüestionada un cop que els mercats de capital liberalitzats 
han hagut de convertir-se en el centre articulador de la nova estructura financera. Empreses 
transnacionals, bancs centrals, borses de valors, grans inversors, capital especulatiu, organitza-
cions econòmiques internacionals, etc., han buidat progressivament de contingut la sobirania 
política. Les organitzacions econòmiques internacionals han exercit un paper tutelar creixent 
en l’economia, imposant les condicions del capital financer i de les grans transnacionals als 
Estats, al marge dels seus equilibris polítics i socials. Aquesta tendència ha estat menor quant 
més central és l’Estat i major quant més perifèric per a l’acumulació de capital. El cas de la Unió 
Europea és el més avançat dels processos de creació d’institucions multinacionals amb un poder 
molt per damunt dels estats que la formen i que manca de controls democràtics (Riutort, 2001).

Globalment, les relacions de dependència i de desigualtat de riquesa entre el centre desen-
volupat i els països de la semiperifèria i la perifèria han augmentat. Això no obstant, amb la 
nova divisió internacional del treball han sorgit un grup de països de l’àrea del Pacífic asiàtic de 
ràpida industrialització que han jugat un paper d’enclavatge del capital transnacional i financer 
global. Significativament han crescut de manera enorme quan els països del centre passaven per 
una crisi d’onada llarga. El neocolonialisme econòmic dels EEUU ha vist com sorgien altres ne-
ocolonialismes i es consolidaven: l’europeu i el japonès. Val a dir que els EEUU han sortit més 
reforçats de les crisis dels 70 i 80 que els seus competidors dels altres blocs, atès que han liderat 
la revolució tecnològica i l’adaptació social a la nova economia. La descomposició de la URSS 
ha precipitat la seva entrada en el capitalisme per la via neoliberal més dura, provocant un em-
pobriment de la majoria de la població. Els seus antics satèl·lits europeus de l’est han entrat en 
la zona d’influència de la Unió Europea el que, amb moltes dificultats, els ha impedit caure en 
el pou de la desindustrialització i la desinstitucionalització en què han caigut els territoris de 
l’imperi rus. Xina ha optat per una transició autoritària, regulada per la nomenklatura del Partit 
cap al capitalisme amb un desenvolupament econòmic notable. La resta de països han passat a 
jugar papers de gran dependència, per molt que apliquin un rere l’altre els plans d’estabilització 
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del FMI sota la promesa d’arribar a entrar en el comerç mundial de forma sanejada i amb un 
futur de creixement sostingut. Fins i tot un ha un gruix de països i àrees d’exclusió total o quasi 
total del sistema, com és el cas de molts països de l’Àfrica subsahariana i alguns d’Amèrica del 
Sud, el Carib o el sud d’Àsia (Riutort, 2001).

Endemés, des que a començaments dels setanta sonés l’alarma sobre les conseqüències a 
llarg termini del model de producció capitalista, la degradació del medi ambient no ha fet 
més que accelerar-se.99 Les conferències promogudes per l’ONU s’han limitat, en la pràctica, 
a declaracions de bones intencions sense cap efectivitat real. La incorporació del model pro-
ductivista a les noves àrees del desenvolupament dispara els ritmes de la degradació. Els crítics 
del productivisme han remarcat que s’està arribant al final dels jocs de producció-distribució 
de suma positiva i ens estam aproximant irreversiblement cap a jocs de suma negativa, tot i 
que la distribució per classes i territoris sigui molt desigual. Ni el mercat ni l’Estat no poden 
solucionar els problemes ecològic-civilitzatoris que ha generat la seva dinàmica, sostinguda 
sobre l’acumulació ampliada de capital que consumeix recursos i destrueix el medi ambient de 
manera creixent. Els intents liberals de posar preus als costos ecològics no passen de ser exerci-
cis acadèmics que no es posen en pràctica —serveixen per a legitimar el model econòmic, no 
afronten problemes substancials com els de la incommensurabilitat i altres. Els intents refor-
mistes d’establir regulacions i impostos ecològics son més realistes, però, el seu sostre d’aplica-
bilitat és el que marca la taxa de guany. Les alternatives han plantejat la necessitat de canviar de 
paradigma econòmic i polític per afrontar amb possibilitats de futur la nova «societat del risc» 
(Beck, 2006b; Riutort, 2001).

Tenim, en definitiva, que el nou «ordre global» es caracteritza per una mundialització de 
la competència intercapitalista i el pes creixent de l’esfera financera, la fi del pacte social entre 
capital i treball, així com la crisi de l’Estat social del benestar. També, la major dependència i 
desigualtat entre Centre i Perifèria, tot acompanyat d’una alarma per la crisi ecològica i símpto-
mes preocupants de l’emergència d’una societat del risc. Aquests són, a grans trets, alguns dels 
principals elements estructurals que configuren l’escenari que veurà néixer, cap a final del segle 
XX, tota una sèrie de resistències que encetaran un nou cicle de protesta global. A continuació 
ho repassam.

4.2. L’EMERGÈNCIA DE LES RESISTÈNCIES

Malgrat els intents d’instaurar un «pensament únic», la realitat és que en el context de finals 

99 En aquest sentit, les conclusions del cèlebre Informe del Club de Roma sobre els «límits del creixement», del 1972, palesen 
la relació insostenible entre sistema de producció i medi ambient. No cal dir que durant el període del capitalisme regulat, el 
fort creixement del procés de producció no estava condicionat per les repercussions sobre el medi natural i humà. Així, tal i com 
explica Riutort (2001), els productes de rebuig dels processos de producció, l’explotació dels mars, la desertització d’immenses 
zones, l’increment de la contaminació de l’aire i el mar, l’excés d’utilització de certs recursos naturals, la pèrdua de diversitat biolò-
gica, l’acumulació de residus nuclears, etc., són problemes que la dinàmica del benefici capitalista no comptabilitza com a costos 
del procés productiu i que, en tant que externalitats, no té cap mecanisme efectiu per eliminar-los. La dinàmica de l’acumulació 
opera sobre un interval de temps breu i les externalitats del procés de producció s’acumulen en el llarg termini, creant processos 
de degradació molt difícils de contrarestar i en molts casos irreversibles. Al finalitzar l’ona expansiva de la postguerra, a comença-
ments dels anys setanta, precisament l’Informe del Club de Roma féu sonar les alarmes pel que fa aquesta dimensió insostenible 
del capitalisme.
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dels vuitanta i bona part dels noranta comencen noves i importants dinàmiques de contestació. 
Aquesta emergència, que permet albirar nous paradigmes emancipadors, aporta novetats pel 
que fa els continguts i el valors, les formes d’acció i organització, i testimonia d’alguna manera 
el sorgiment de subjectes socials de resistència i transformació que coexisteixen en l’espai i 
el temps amb actors que encarnen un «vell paradigma» que es troba en fallida. Com explica 
Fernández Durán (2001: 81), aquestes noves dinàmiques que, en un primer moment, es podria 
dir que tenen un cert caràcter subterrani, o invisible, perquè estan en estat embrionari i «no 
arriben encara a trencar la imatge especular (mediàtica) de victòria del capitalisme global, van 
irrompre obertament a escena en el canvi de mil·lenni, desbaratant la naturalesa fictícia d’a-
quest èxit». Així, l’aixecament zapatista de l’1 de gener de 1994 es pot considerar com un punt 
d’inflexió simbòlic que dóna pas a una nova etapa de creixent contestació que ha viscut diversos 
cicles de lluites que aconsegueixen posar en qüestió la legitimitat del paradigma neoliberal i po-
sar damunt la taula tota una sèrie de pràctiques, discursos i propostes que es poden aglutinar en 
torn a eslògans com «un altre món és possible» o «un món en el qual hi càpiguen molts mons» 
(Pastor, 2009).100 Més enllà dels eslògans, però, aquest nou cicle ve acompanyat de sinergies, 
articulació d’agendes i campanyes, creació d’espais de trobada i d’intercanvi d’experiències, 
circulació de lluites, grans contracimeres contra les institucions del capitalisme neoliberal i la 
posada en marxa de processos com el Fòrum Social Mundial i totes les seves reverberacions 
regionals i locals.

Moltes de les geografies que havien patit una vertadera «doctrina del shock» neoliberal —en 
termes de Klein (2007)—, veieren com grans mobilitzacions populars de resistència acompa-
nyaven o desembocaven en, eventualment, nous cicles polítics. És el cas de la victòria electoral 
d’Hugo Chávez, el 6 de desembre de 1998, un ascens al poder que no s’explica sense l’existèn-
cia d’un llarg procés de lluita dels de baix, que des del Caracazo de 1989 —la primera gran 
insurrecció popular contra el neoliberalisme— féu entrar en crisi el sistema de partits sobre el 
que s’havia sustentat la dominació de les elits durant dècades. Com recorda Zibechi (2009), 
en els anys següents, un rosari de presidents que es reclamaven aliats dels moviments socials, 
canalitzaren les revoltes dels «de baix» i assoliren el govern en vuit països del continent: Lucio 
Gutiérrez a Equador, Luiz Igancio Lula da Silva a Brasil, Néstor Kirchner a Argentina, Miche-
lle Bachelet a Xile, Tabaré Vázquez a Uruguai, Evo Morales a Bolívia, Rafael Correa a Equador 
després que Guitiérrez fos tombat per la protesta social quan s’alià amb les dretes, i finalment 
Fernando Lugo a Paraguai. Nogensmenys, és un lloc comú dir que aquests governs foren possi-
bles, en major o menor mesura, per la resistència dels moviments al model neoliberal.

Així, tota una sèrie de símptomes que semblaven aïllats —i d’alguna manera ho estaven— 
es poden llegir ex post facto com una vertadera cronologia de les resistències que gosa d’una 
historicitat que abans no érem capaços de trenar però que avui sí que podem dir que suposen els 
antecedents d’aquest cicle de protestes que mirat de desafiar la legitimitat del model neoliberal. 
Cal tenir present que, a mitjan dels anys vuitanta, les condicions d’empobriment a causa dels 
ajustaments estructurals al Sud eren tan eloqüents que portaren les agències de l’ONU a defen-
sar un «ajustament amb rostre humà» [adjustment with human face]. S’estima que, entre 1985 

100 Pastor (2009) considera que una de les mobilitzacions clau en el vell continent és la de 1995 a França contra la reforma de 
la seguretat social.
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i 1992, es produïren al manco 56 grans protestes contra el FMI i les polítiques d’«austeritat» 
(Starr, 2000). En alguns casos, aquestes protestes contra els ajustaments estructurals adquiri-
ren una dimensió important.101 Moltes d’elles s’articulaven al voltant d’importants moviments 
promotors d’alguna fórmula de reforma agrària.102 També hi havia un vector important de la 
protesta lligat al que es pot aglutinar en torn a l’etiqueta «moviments anticorporatius».103 I, per 
suposat, els cèlebres moviments urbans que s’oposaven genèricament a la «colonització» de les 

101 D’entre les protestes en el Tercer Món contra l’ajustament estructural hi trobam la resistència a Haití contra els plans de 
privatització, que forçà la renúncia del primer ministre Michel el 1995. També el cas de Sud-àfrica i la forta resistència contra el 
FMI l’any 1996, amb diverses vagues i una gran organització entre grups comunitaris i treballadors de l’àmbit sanitari. També, 
l’any 1998, uns 10.000 estudiants d’Indonèsia encapçalaren la resistència a la política econòmica i els dèficits democràtics, tot 
ocupant emissores de ràdio i edificis parlamentaris regionals. Les protestes anaren a més, fins al punt de mobilitzar centenars 
de milers de persones a Yogykarta i Jakarta durant la primavera. Malgrat l’èxit en forçar la renúncia del General Suharto, els 
estudiants i els «urban poor» també denunciaren el president Habibie pel seu acord amb el FMI de suprimir els subsidis per 
menjar i gasolina. Aquell mateix any, 400 pagesos d’Andhra Pradesh, Índia, es van suïcidar en resposta a les polítiques d’ajus-
tament estructural en un context d’extrema violència en què l’exèrcit havia assassinat 600 activistes camperols des de 1992. Es 
produeixen mobilitzacions importants contra la privatització de terres a Kanxoc, Yucatán (Mèxic), el 1999, mentre el mateix any 
estudiants de la major universitat del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, anaren a la vaga contra la privatització 
i la «transferència» de recursos de l’ensenyament per subsidiar la banca i la gran indústria. Llavors, uns 100.000 estudiants van 
participar en els procediments democràtics decisoris d’aquesta vaga, tot solidaritzant-se amb altres lluites laborals contra el que 
anomenaven «l’atac privatitzador». Un altre exemple és el de Corea del Sud: després d’un conflicte encetat l’any 1997 per part 
d’uns treballadors d’una planta de cotxes que demanaven la renegociació d’un préstec del FMI, el setembre de l’any 1998 Seül va 
acollir la conferència internacional People Against the IMF, acompanyada de massives manifestacions de desocupats i treballadors 
acomiadats. L’octubre de 1999, la Korean Federation of Bank and Financial Labor Unions fou el primer sindicat en demandar el 
FMI per danys causats per la imposició de polítiques d’ajustament estructural (Starr, 2000).

102 A Amèrica llatina hi ha moviments populars de masses que lluiten per un ús no mercantilitzat de la terra i fan servir una 
diversitat de vies de lluita. Starr (2000) n’ha recopilat alguns dels més destacats, com per exemple el Sem Terra de Brasil, que 
articula tota una sèrie de petits propietaris, treballadors urbans i grangers que sumen fins a 200.000 famílies. A Equador, 3500 
comunitats indígenes bloquejaren carreteres per desactivar el comerç i guanyar una reforma agrària l’any 1994 contra l’intent del 
govern de privatitzar la terra cultivable. Com a conseqüència d’això, es va revisar la legislació per incloure-hi reconeixement de 
de les pràctiques agrícoles de comunitats indígenes i la priorització de la producció pel consum intern. També hi ha el moviment 
Kilusang Magbubukid de Filipines, un moviment camperol armat que lluita per la reforma agrària per la via revolucionària. Tam-
bé els Adivasi, un moviment indígena de l’Índia que inicià un Land Entitlement Satyagraha que culminà amb una marxa a peu 
de 3.000 quilòmetres entre el desembre de 1999 i el juny de 2000 per «llançar un moviment massiu d’acció directa noviolenta i 
desobediència civil per temes de terra», realitzant ocupacions de terres governamentals i la resistència contra la globalització capi-
talista. Altres exemples són Food First Information and Action Network, amb delegacions a tres continents, i que es defineix a sí 
mateixa com una organització de drets humans que lluita pel dret d’alimentar-se un mateix. També, per suposat, Via Campesina, 
una organització que incloïa organitzacions camperoles de 37 països d’Àsia, Amèrica, Europa i Àfrica, considera el neoliberalisme 
com la causa de l’empobriment i la degradació ambiental. Advoca per la sobirania alimentària i reclama la seva participació en les 
institucions financeres com el BM, l’OMC i també l’ONU. També la Conféderation Paysanne, d’origen francès, i que treballa per 
una reforma agrària com a única via per salvar els camperols tant del Sud com del Nord, advocant també per la sobirania alimen-
tària. Els diversos i nombrosos moviments okupes urbans tant al Sud com al Nord també podrien entrar dins d’aquesta categoria 
de moviments, segons Starr (2000).

103 Malgrat ser una categoria problemàtica, se sol fer servir per referir-se a tota una sèrie de moviments explícitament anti-
corporatius, això és, que erigeixen la seva lluita contra algunes de les pràctiques de les grans empreses. És el cas dels moviments 
contra els aliments genèticament modificats i les grans cadenes que els fan servir com Nestlé, McDonalds, Burger King, KFC 
o Unilever. S’han fet campanyes de productors i de consumidors contra l’ús dels transgènics (Starr, 2000). Però també contra 
Novartis i Monsanto. Hi ha hagut grups d’acció directa com Act Up, una organització internacional d’activistes contra la SIDA 
(Starr, 2000). Klein (2001) ha documentat una dimensió important del moviment anticroporatiu estatunidenc del període. 
Una de les tàctiques habituals per part de grups anticorporatius és l’organització de boicots, sota l’empara de les campanyes de 
responsabilitat corporativa dels anys 70 i el moviment pels «standard setting». Una de les més famoses fou la campanya INFACT, 
entre 1977 i 1986, contra Nestlé i la perillosa fórmula de llet infantil que es distribuïa a Àfrica. Una altra campanya d’INFACT 
fou contra General Electric, entre 1984 i 1993, per castigar el paper de la companyia en la producció militar (Starr, 2000: 68). 
Rainforest Action Network dugué a terme amb èxit una campanya de boicot contra Burger King per la seva producció de carn en 
antigues terres rainforest (Starr, 2000). També es realitzà una campanya contra les vuit majors companyies de pesticides, anome-
nada «The Great Boycott» (Starr, 2000).
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ciutats per part dels automòbils i la privatització dels espais públics (és el cas de Reclaim the 
Streets o Critical Mass).104

Endemés, des de finals dels anys 1980 s’assisteix paral·lelament a una progressiva conflu-
ència dels nous processos d’antagonisme a la lògica del desplegament de la globalització eco-
nòmica. Aquests processos s’han anat plasmant a través de diferents vies que tenen, com a fites 
principals, les activitats de contestació a l’Assemblea General del FMI i el BM a Berlín el 1988. 
Aitals experiències permeten aglutinar diferents moviments d’oposició a les polítiques d’aques-
tes institucions, al mateix temps que permeten la posta en comú de la reflexió crítica contra les 
polítiques neoliberals del capitalisme global. Es produeix, per tant, una primera convergència, 
encara embrionària, d’organitzacions que, tan al Centre com a la Perifèria (Sud), lluiten contra 
les conseqüències d’un model que s’intenta imposar arreu del planeta. Com a part d’aquestes 
activitats es denuncia, també, la progressió imparable dels impactes ecològics planetaris. És 
d’aquesta manera que adquireix una rellevància important la campanya de conscienciació con-
tra la destrucció de la selva amazònica; a l’enriquiment d’aquesta reflexió crítica hi contribueix 
també la realització de contracimeres a les reunions del G7 que impulsa The Other Economic 
Summit. Més endavant, cap al 1992, la preparació dels actes de denúncia del cinquè centenari 
de l’anomenat «descobriment» d’Amèrica, permet avançar en l’aprofundiment d’un discurs 
crític sobre les noves formes de dominació que adopta el capital a nivell mundial. El desenvo-
lupament d’aquestes activitats permet el contacte entre organitzacions del Centre i la Perifèria 
(Sud), especialment entre organitzacions d’Europa occidental, EEUU i Amèrica llatina. És 
remarcable la coordinació que aquests esdeveniments susciten entre les organitzacions indíge-
nes americanes sota l’eslògan «Cinc-cents Anys de Resistència». Enmig d’aquest procés es du a 
terme a Nicaragua, l’any 1991, una reunió de moviments camperols de diferents llocs del món 
que impulsen un espai d’encontre anomenat Vía Campesina, un instrument de coordinació per 
oposar-se al progressió domini dels sector dels agrobusiness en el món rural (Fernández Durán, 
2001).105

Alhora, la preparació de les activitats paral·leles a la Cimera de Rio (1992) possibilita que, 
poc a poc, floreixi el pensament crític contra el «progrés» científic i tecnològic, contra la bondat 
del desenvolupament imparable de les forces productives i, en definitiva, contra el mite del 
«desenvolupament». Aquesta conferència, preparada minuciosament per l’ONU i que havia de 
suposar el salt cap al paradigma del «desenvolupament sostenible», marca també una inflexió 
en els processos de globalització en marxa perquè, des de diversos sectors crítics, s’interpreta tot 
plegat com una gran «operació de màrqueting» per legitimar el nou ordre global. Així, al vol-
tant de la Cimera de Rio cristal·litzen tota una sèrie de noves formes organitzatives d’oposició a 
la globalització, com el cas de la xarxa internacional Action for Solidarity, Ecology, Equity and 
Development (A SEED), una de les veus de denúncia més remarcables pel que fa les conseqüèn-

104 Es considera les protestes franceses de 1995 com la «primera revolta metropolitana contra la globalització» (Singer, 2005).

105 Altres coordinacions de moviments rurals remarcables són el cas de la People’s Campaign Against Imperialist Globalization, 
que representava 34 països i que es va reunir el 1996 a Quezon City (Filipines) i el 1997 a Vancouver, a més de fer una con-
ferència contra les transnacionals de la mineria a Manila el 1998, acompanyada d’una protesta contra la mineria i l’APEC (Starr, 
2000). També cal esmentar el Joint Action Forum d’Indian People against the WTO and Anti-People Policies (també fundat el 
1998), que es composava aleshores de 50 moviments populars, i descriu l’OMC com el «nostre brutal enemic» i advoca per la 
construcció d’un «ordre social igualitari i per a les persones mitjançant un procés genuïnament democràtic» (Starr, 2000). Alhora, 
el World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers es formà en 25 països.
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cies de la globalització econòmica (Fernández Durán, 2001).
Mentrestant, l’oposició a la firma del Tractat de Lliure Comerç entre EEUU, Canadà i 

Mèxic permet anar teixint noves solidaritats entre organitzacions molt diverses, al mateix temps 
que reforça les argumentacions crítiques contra la pretesa bondat del «lliure comerç mundial». 
Es produeix una vertadera eclosió de campanyes, organitzacions i institucions que es posicionen 
contra les polítiques d’ajustament estructural. Hi ha mobilitzacions a Europa a finals dels anys 
90 i aparició de moviments i xarxes com Jubileu 2000, que estava actiu en 60 països i demana-
va per l’any 2000 la completa condonació del deute extern dels països més empobrits. També 
sorgí «50 Years is Enough», amb unes 170 ONGs membres i presència en més de 50 països, que 
demanaven no només una reducció del deute sinó també una reforma de les institucions com 
el FMI o el Banc Mundial en la via de la democratització i la promoció d’una visió econòmica 
alternativa en què es potencien les solucions comunitàries a petita escala que promouen tant 
l’autosuficiència com també la justícia social (Starr, 2000). Les accions d’aquesta campanya 
culminarien, d’alguna manera, en el Fòrum Alternatiu «Les Altres Veus del Planeta», celebrat 
a Madrid la tardor de 1994 en contestació a l’Assemblea General de les organitzacions de 
Bretton Woods en aquella ciutat. Això va contribuir a que, poc després, l’oposició a la Ronda 
d’Uruguai del GATT (que donaria lloc al naixement de l’OMC) tingués diferents moments de 
coordinació internacional. Aquesta oposició a la Ronda d’Uruguai es plasmà principalment en 
determinats països de la Perifèria (Índia, Malaisia, Filipines), però també tingué el seu reflex 
al Centre (especialment a França i, en menor mesura, als EEUU) (Fernández Durán, 2001).106

L’1 de gener de 1994, data en què entrava en vigor el Tractat de Lliure Comerç, es produí 
l’aixecament zapatista a Chiapas, el que s’ha dit «la perifèria de la Perifèria» (Fernández Durán, 
2001). Aquella rebel·lió xiapanenca suposà una vertadera fita en la promoció de convergència 
i coordinació de lluites que qüestionen la globalització econòmica de tall neoliberal a nivell 
mundial, així com la progressiva consolidació d’un discurs antagonista (antidesenvolupista) que 

106 En aquest període van aparèixer organitzacions regionals crítiques amb les institucions financeres internacionals tant a 
Amèrica Llatina, com l’Àsia i Europa de l’Est. L’European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) és un dels focus 
de les crítiques en tant que agent important en l’aplicació de polítiques a l’Europa Central i de l’Est que beneficien les grans 
corporacions multinacionals. Un dels observatoris crítics que sorgí fou el Central and Western European Bankwatch Network, 
una xarxa d’ONGs que monitoritzen les activitats de les institucions financeres, inclòs l’European Investment Bank que, segons 
ells, presta més diners a l’any que el BM, però en canvi només té un expert en medi ambient en el seu staff, mentre que el BM en 
té centenars d’experts en desenvolupament sostenible i medi ambient (Starr, 2000). El mateix novembre de 1999, Jubilee 2000 
de Sud-àfrica acollí una cimera Sud-Sud en què s’acordaren una sèrie de posicions analítiques com per exemple el principi «Don’t 
Owe – Won’t Pay!», que implicava un rebuig de la classificació HIPC (Heavily Indebted Poor Country) que fa servir el BM/FMI, 
que no és altra cosa que una via per imposar polítiques d’ajustament estructural; també es rebutjava la legitimitat del deute del 
Sud, en considerar que ja està més que pagat tenint en compte la història d’explotació ambiental, esclavitud i colonialisme del 
Nord envers el Sud; en tercer lloc, es demanda la reparació i persecució dels responsables del deute i altres menes d’explotació 
(Starr, 2000). També sorgeix el Center for Alternative Structural Adjustment / Bretton Woods Reform Organization, fundada 
el 1999 per Davidson Budhoo, antic economista del FMI. L’objectiu d’aquest centre és destruir el FMI/BM com a institucions 
tècniques per fer realment el que elles diuen que estan fent. El que ens cal, segons aquesta organització, és fer millor el que se su-
posa que fan (Starr, 2000). Poc abans, cap al 1997, sorgí als EEUU una coalició diversa ideològicament que responia a la política 
neoliberal d’aquest país. Es deia Stop Corporate Welfare Coalition, i que tenia com a objectiu reduir els tractes de favor federals 
a les grans corporacions (Starr, 2000). Cal dir que aquests moviments de reforma contra l’ajustament estructural estaven força 
relacionats amb moviments per a la pau i els drets humans, en tant que sovint compartien staff i visió ideològica, a més de la seva 
manca d’impugnació total de les corporacions, només crítica a les seves pràctiques més abusives (Starr, 2000). A més, organitza-
cions de defensa dels drets humans han estat implicades en denúncies contra pràctiques de corporacions com Shell Oil i la seva 
«guerra ecològica» contra el poble Ogoni, al Delta del Níger, Nigèria. Hi ha hagut campanyes de boicot a Coca-Cola, Motorola, 
Royal Dutch/Shell (Starr, 2000).
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tengui en compte l’enorme diversitat de subjectes, territoris, recursos, tradicions i realitats que 
composen el complex món de final del segle XX. De la mà del zapatisme arriben una sèrie de 
convocatòries que accelerarien la confluència internacional fins al punt de crear, el 1998, l’ano-
menada «Acció Global dels Pobles», la primera coordinació mundial, pròpiament dita, contra 
la globalització econòmica i el neoliberalisme (Fernández Durán, 2001). De la mà de l’AGP 
s’organitzaren les protestes «globals» contra la cimera de l’OMC de 1998, a Ginebra.

Paral·lelament, es duia a terme un gran procés de confluència dels moviments d’oposició 
a la firma de l’Acord Multilateral d’Inversions (AMI), en el si de l’OCDE, que mai no s’arribà 
a aprovar. Les protestes contra l’AMI, especialment intenses a Canadà, França, EEUU, països 
nòrdics, Malaisia, Filipines, Índia i Brasil, generaren el sorgiment de nous espais plurals de 
coordinació mundial. Un any després, el juny de 1999, les protestes contra la cimera del G7 
a Colonya (Alemanya) suposaren un nou salt endavant en tots aquests frenètics processos de 
coordinació de lluites i resistències. A tot plegat cal afegir-hi tota una sèrie de processos vius 
com les marxes europees contra la desocupació, la Caravana Intercontinental de 1999, la gran 
campanya Jubileu 2000 per la condonació del deute extern dels països de la Perifèria, o el 
naixement de la xarxa mundial ATTAC, que començaria com una campanya per la regulació 
financera i l’aplicació de la «taxa Tobin» i acabaria essent tot un moviment internacional contra 
les institucions financeres globals i els Programes d’Ajustament Estructural. Tot plegat suposa 
un accelerat i desordenat període d’enxarxament i coordinació que desembocaria en protestes 
històriques com les de Seattle el 1999, Praga el 2000 o Gènova el 2001, així com també en 
processos d’enorme transcendència històrica com el del Fòrum Social Mundial, nascut a Porto 
Alegre el 2001.107 Es produeix, també, una eclosió de grups de recerca, centres i observatoris 
d’elaboració d’informació crítica envers les polítiques neoliberals i el seu impacte al Sud.108 Però 

107 Aquesta creixent crítica al nou ordre s’arriba a manifestar, fins i tot, per persones que abans eren apassionades defensores 
(Jeffrey Sachs, Josep Stiglitz i Paul Krugman) o partícips (com George Soros) de les idees neoliberals, han adoptat ara una postura 
crítica (Harvey, 2007).

108 En efecte, més enllà de l’acció directa, sorgiren diversos centres de recerca i informació sobre seguretat alimentària, com ara 
Essential Information, promoguda el 1982 per Ralph Nader, un veterà advocat involucrat en temes de drets dels consumidors i 
seguretat alimentària. Es relacionava amb Multinationals and Development Clearinghouse. Altres organitzacions eren Polaris Ins-
titute (Canadà), Project Underground (EEUU), Corporate Environmental Data Clearinghous (Nova York), Transnational Infor-
mation Exchange (Àmsterdam), Transnational Resource and Action Center (EEUU), que posà en marxa la web CorporateWatch, 
Corporate Watch (Regne Unit), Stichting Onderzock Multinationale Ondernemingen (Àmsterdam), Asia Regional Exchange for 
New Alternatives (Hong Kong) (Starr, 2000: 69), IBON Philippines Databank and Research Center (Manila), People’s Action 
Network to Monitor Japanese Transnationals (Tokyo). També sortiren moltes revistes, publicacions i newsletters que es centraven 
en les corporacions. És el cas de Third World Resurgence, ubicada a Penang, Malaisia, Oil Watch, de Quito, Equador, la revista 
d’Essential Informations anomenada Multinational Monitor, que publicava un número anual sobre les 10 pitjors corporacions, la 
revista Extra!, publicada per Fairness and Accurancy in Reporting, o la revista de Corporate Watch, del Regne Unit, homònima 
(Starr, 2000). A Europa hi trobam el Corporate Europe Observatory, amb seu a Àmsterdam, i que tingué un paper important en 
el document «Challenging Corporate Power», redactat en una conferència a Córdoba, Estat espanyol, l’octubre de 1999, i que 
anava en el sentit de limitar la concentració de poder de les grans corporacions (Starr, 2000).
Cal destacar especialment el sorgiment d’ATTAC, fundada el 1998 després d’un article d’Ignacio Ramonet a Le Monde Diplo-
matique, que rebé una extraordinària resposta. ATTAC és una de les primeres organitzacions que promouen la construcció de 
connexions internacionals actives contra la globalització, el neoliberalisme i l’ajustament estructural. Un dels seus projectes és 
treballar per la implantació de la Taxa Tobin, la qual advoca per una petita taxa (0,05%) en el capital especulatiu i els beneficis 
de la qual es destinarien a la reducció de la pobresa (Starr, 2000). Poc després de la seva fundació, ATTAC ja disposava d’aliances 
sòlides amb World Forum for Alternatives (de Senegal), la National Federation of Peasant Organizations (Burkina Faso), el 
Policy and Information Center for International Solidarity (Corea del Sud) i la Karnataka State Farmers’ Association (Índia), per 
exemple (Starr, 2000).
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també es succeeixen experiències que es poden aglutinar com a «fòrums sobre polítiques alter-
natives», espais que hom pot considerar experiències embrionàries del que, poc després, serien 
els fòrums socials.109

4.3. UN «MOVIMENT GLOBAL»

El ventall de moviments i lluites que d’alguna manera responen a les conseqüències de la neo-
liberalització és molt ample. Molts d’aquests moviments —com les lluites contra «l’acumulació 
per despossessió»— són radicalment distints dels moviments obrers que dominaren l’escena 
política abans de 1980, però no tots, ja que ni tan sols en els països del capitalisme avançat han 
desaparegut tot i debilitar-se molt, com senyala Harvey (2004, 2007). A més, aquests movi-
ments estan promovent una apertura de línies de lluita política i social que té, com a efecte, 
deixar de pensar el problema de l’organització política a partir dels partits polítics tradicionals 
i del moviment obrer, optant per organitzar una dinàmica menys concentrada en la política 
que opera a través de tot l’espectre de la societat civil. Així, el que aquests moviments perden 
en objectius ho guanyen en tant que atorguen una rellevància directa a qüestions particulars i 
a sectors específics de la població. Extreuen la seva força d’estar inserits en el moll de l’os de la 
lluita quotidiana però, precisament per això, sovint se’ls fa difícil abstreure’s del fet local i par-
ticular per comprendre la dimensió macropolítica de l’acumulació per despossessió neoliberal i 
la seva relació amb la restauració del poder de classe (Harvey, 2007).110

La varietat d’aquestes lluites és aclaparadora, tant que de vegades es difícil arribar tan sols 

Altres organismes remarcables del període són Alliance for Democracy (antigament, Citizens’ Alliance), als EEUU, que aglutina 
visions d’esquerres sobre democràcia econòmica, justícia ambiental i benestar, antimilitarisme, antiracisme, drets de les dones, 
etc., i proclama que el moll de l’os de l’Alliança és «acabar amb el govern de les corporacions» [«ending corporate rule»] (Starr, 
2000). Precisament, el novembre de 1997 es celebrà a Port Elgin, Ontario, Canadà, el primer International Symposium on Cor-
porate Rule. Allà s’hi reuniren 85 delegats procedents d’Àsia, Àfrica, Europa, Amèrica Llatina i Amèrica del Nord (Starr, 2000).

109 És el cas de del People’s Summit, celebrat l’abril de 1998 i que, amb la participació de representants de tota Amèrica llatina, 
fou una resposta a la Cimera Presidencial de les Amèriques de Santiago, Xile, que s’havia convocat per negociar la FTAA. En 
paral·lel, ONGs de Malaisia acolliren diverses conferències en resposta a la cimera de la APEC (el tractat de lliure comerç asiàtic) 
de Kuala Lumpur. Aquestes conferències de protesta inclogueren la Third International Women’s Conference amb el tema «Wo-
men, Resist Globalization! Assert Women’s Rights», el Peasant Forum que portava per títol «Throwing Off the Yoke of Imperialist 
Globalization», i el People’s Assembly on APEC. Entre els convocants hi havia el Peasant Movement of the Philippines (KMP), 
l’Anti-Imperialist World Peasant Summit i l’Asian Peasant Women’s Network. Tots aquests fòrums eren iniciativa majoritària del 
Sud (Starr, 2000).

110 En aquest punt ens veiem obligats a fer un aclariment terminològic. El terme «moviment antiglobalització» té un origen 
més aviat mediàtic i no tan acadèmic (sembla que fou encunyat per The Economist en motiu de les protestes de Seattle contra 
l’OMC el 1999). Això no obstant, el terme recull la dimensió discursiva del rebuig a la ideologia del «pensament únic» i el triom-
falisme de la «globalització». Tanmateix, des del propi activisme sovint s’ha rebutjat aquesta denominació perquè se la considera 
reduccionista i carregada d’assumpcions problemàtiques. El mateix passa des del punt de vista acadèmic, àmbit que, tot i algunes 
excepcions (Morán, 2003), s’ha preferit adoptar una terminologia més multidimensional. És el cas de termes com «moviment 
alterglobalització» o «altermundialització» (que recull la dimensió propositiva del moviment), «moviment de moviments» (centrat 
en la seva diversitat i heterogeneïtat constitutiva), «moviment de globalització des de baix» (assumint l’existència de diverses 
globalitzacions simultànies), «moviment de globalització contrahegemònica» (terme que assumeix políticament la qüestió de 
l’hegemonia) o «moviment de resistència global» (que també emfasitza la qüestió d’escala). Com veurem, des del plantejament de 
la nostra recerca hem optat per enfocar l’estudi de l’AGP en tant que procés d’articulació de resistències al capitalisme neoliberal. 
Tanmateix, en les pàgines d’aquest treball anirem utilitzant algunes de les diferents terminologies que hem esmentat, en el benen-
tès que totes elles són problemàtiques, motiu pel qual sovint les escriurem entre cometes.
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a imaginar les connexions existents entre unes i altres (Harvey, 2007). Així, alguns aposten per 
l’experimentació local de nous sistemes de producció i consum tot promovent una forma de 
relacions socials i pràctiques ecològiques completament diferents. Alhora, n’hi ha que diposi-
ten la confiança en les estructures més convencionals dels partits polítics, com el Partido dos 
Trabalhadores (PT) de Brasil o el Partit del Congrés a la Índia, en aliança amb els comunistes, 
amb l’objectiu de guanyar poder estatal i fer una passa més cap a la reforma global de l’ordre 
econòmic (Harvey, 2007). Totes elles formen part d’una combinació de moviments de protesta 
que han anat captant l’atenció mediàtica des de principis de la dècada dels 1980, fins al punt 
que autors com Houtart (2006) parlen de la necessitat de construir un nou «subjecte històric» 
popular i plural, constituït per una multiplicitat d’actors, i que serà democràtic —com a meta 
i com a procés—, «multipolar i capaç d’actuar sobre una realitat múltiple i global al mateix 
temps», amb «sentit d’emergència exigit pel genocidi i l’ecocidi contemporanis».

Han estat diversos els intents de copsar i sistematitzar l’anàlisi dels corrents de resistència 
a aquesta hegemonia neoliberal. Keck and Sikkink (1998) i Smith (1997), della Porta i Tarrow 
(2005) han descrit tota una sèrie d’activisme transnacional que constitueix això que s’ha ano-
menat «globalització des de baix». Fer una radiografia precisa d’aquest activisme és una tasca 
problemàtica. No és estrany, per tant, trobar un gran nombre de classificacions, categories i 
genealogies en funció de quin criteri es faci servir per agrupar cada moviment.

Un dels esquemes més prolífics —encara que certament reduccionista— és el proposat 
per Falk (1993) i la seva distinció entre «globalització des de dalt» i «globalització des de baix». 
Aquest plantejament parteix de la constatació empírica d’un remarcable procés de transnaci-
onalització de l’acció humana i de l’activisme polític, ambiental, contra el patriarcat i, en ge-
neral, en defensa dels drets humans. Així, es constata que, més enllà d’elits, de grans empreses 
transnacionals, conglomerats mediàtics i d’institucions financeres globals, les persones i les 
organitzacions socials també han esdevingut agents de globalització de primer ordre. Això és 
així fins a tal punt que diversos autors han parlat de l’emergència d’una «ciutadania global» i 
d’una «societat civil global». Segons Falk (1993), l’èmfasi en la «ciutadania global» expressa les 
dinàmiques d’integració econòmica, cultural i ecològica que estan portant l’experiència huma-
na més enllà de la fase moderna de relacions estat/societat. L’autor ha identificat cinc categories 
de «ciutadans globals»: «reformistes globals», «elit de gent de negocis globals», «gestors ambien-
tals globals», «regionalistes políticament conscients» i «activistes transnacionals». Com senyala 
Lagos (2001), amb l’excepció de la gent de negocis global, les altres categories tenen l’activisme 
de base en el seu nucli.

Així, hi ha autors que, des de la perspectiva de les relacions internacionals, fan servir com 
a criteri la interpretació de la política global per part dels moviments (Marchetti, 2009), de la 
qual cosa en sorgeix una classificació entre els enfocaments «neoliberals» —amb un enfoca-
ment «de dalt a baix» de la formació del poder polític en què els agents són actors econòmics, 
una primacia del fet econòmic i un projecte institucional basat en l’autoregulació—; «cosmo-
polites» —amb enfocament «de baix a dalt» individual dut a terme per ciutadans federats i una 
postura reformista pel que fa la globalització—; «alter-globalistes» —amb un enfocament «de 
baix a dalt» col·lectiu protagonitzat per grups de base i xarxes cíviques i una concepció basada 
en l’autonomia local i la diversitat entesa com heterogeneïtat—; i partidaris del «diàleg entre ci-
vilitzacions» —enfocament «de dalt a baix» protagonitzat per elits culturals i un projecte polític 
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envers la globalització basat en el macro-regionalisme cultural o de «civilitzacions».
D’altres com Smith (2008) fan una separació en funció de les propostes polítiques dels 

actors, de manera que distingeixen entre «globalitzadors neoliberals» —governs del Nord, cor-
poracions transnacionals, especuladors financers, institucions financeres globals— i «globa-
litzadors democràtics» —grups de la societat civil com ara sindicats, esglésies, organitzacions 
socials com Greepeace o Amnistia Internacional. Aprofundint en el segon grup, autors com 
el-Ojeili i Hayden (2006) distingeixen entre dues vies principals: d’una banda, els promotors 
d’una democràcia social de caire cosmopolita, que imaginen una extensió potencial de la ciuta-
dania fins a una ciutadania mundial; d’altra banda, hi ha les línies més radicals del moviment 
formades per marxistes, marxistes llibertaris, moviments autònoms, anarquistes i ecologistes 
radicals. Aquests sectors proposen una repolitització de l’economia mitjançant un empodera-
ment popular d’arrels locals.

Harvey (2007) considera que, en els moviments populars actuals, també es produeix una 
bifurcació: d’una banda trobam els moviments en torn a la «reproducció ampliada», en els 
que l’explotació dels treballadors assalariats i les condicions definidores del salari social són 
les qüestions centrals. D’altra banda, els moviments contra «l’acumulació per despossessió».111 
Aquests s’articulen en torn a la resistència davant les formes clàssiques d’acumulació primitiva 
(com el desplaçament de la població rural de les seves terres); davant del salvatge abandonament 
de l’Estat de les seves obligacions socials (excepte el control i la vigilància); front les pràctiques 
que sembren la destrucció de les cultures, històries i entorns singulars; i davant les deflacions 
i inflacions «confiscatòries» llaurades per les formes contemporànies del capital financer en 
aliança amb l’Estat.

Autors com Held i McGrew (2003) detecten fins a sis «models de política global» en funció 
dels seus «principis ètics rectors», en funció de «qui hauria de governar», de les reformes princi-
pals, la forma desitjada de globalització i la modalitat de transformació política. Així, d’aquests 
criteris se’n deriven sis models generals: els «neoliberals» —que parteixen de la llibertat indivi-
dual  i aposten per un desmantellament de les organitzacions estatals i la desregulació dels mer-
cats—; els «internacionalistes liberals» —que aposten per una forma de govern representativa, 
el lliure comerç internacional però amb la creació d’institucions de governança transparents 
i obertes—; els «reformadors institucionals» —atorguen molta més importància a la societat 
civil i proposen endegar processos globals regulats i l’ampliació de la participació política des 
de l’àmbit local fins al global—; els «transformadors globals» —aposten per una forma de go-
vern cosmopolita a múltiples nivells i una reconstrucció de la governança global mitjançant la 
democratització dels Estats, la societat civil i les institucions transnacionals—; els «estatalistes/
proteccionistes» —parteixen de la defensa de l’interès nacional, la identitat sociocultural i un 
ethos polític comú per reforçar la capacitat dels Estats—; i els «radicals» —promouen un govern 
popular mitjançant comunitats d’autogovern, l’aposta per l’autogestió empresarial i comunità-
ria i un enfocament localista i regional que aposta per la «desglobalització».

Altres autors, en canvi, deixen més de banda els posicionaments teòrics i acadèmics i s’es-
timen més fer una classificació en funció de la postura dels moviments envers la globalització 

111 Harvey (2007) senyala que l’acumulació per despossessió de final de segle, a diferència dels anys 50 i 60, es realitza de 
forma fragmentada i particular.
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neoliberal i les corporacions que la promouen. És el cas de Starr (2000) que, en una de les obres 
pioneres en aquest sentit estudia i documenta la manera que moviments i discursos an-
ti-corporatius emergeixen des de diversos angles ideològics i procedències: dreta i esquerra, 
Centre i Perifèria, classe treballadora i petita burgesia, món urbà i rural.112 Així, de la seva 
anàlisi en sorgeix una caracterització tripartita entre «protesta i reforma», «globalització des de 
baix» i «desconnexió/relocalització».113

Taula 1. Lluites anti-corporatives de finals de segle XX

Protesta i reforma Globalització des de baix Desconnexió/relocalització

• Lluites contra els ajustaments estruc-
turals

• Pau i drets humans
• Terra i reforma

 » Reforma de la terra rural
 » Okupes urbans
 » Anti-creixement

• Anti-corporacionisme explícit
• Ciberpunk

• Medi ambient
 » Justícia ambiental

• Treball
• Socialisme

 » Partits
 » Institucions alternatives

• Oposició als Acords de Lliure Co-
merç

• Zapatisme

• Anarquisme
• Desenvolupament sostenible

 » Agricultura
 » Urbà

• Petits negocis
 » Mercats públics
 » Anti grans superfícies
 » DIY
 » Moneda local

• Sobirania
• Nacionalisme religiós

Font: Starr (2000: 149).

Tot i tractar-se d’una classificació discutible, és interessant puix que posa de manifest 
de manera més exhaustiva la diversitat i quantitat de moviments i lluites que abans de l’any 
2000 ja s’estaven articulant en oposició al nou escenari de poder corporatiu global i, per 
extensió, del règim de globalització neoliberal que li donava aixopluc (Starr, 2000).114 Val a 
dir que aquestes lluites plurals són una barreja de «noves lluites», com el cas del zapatisme o 
l’anti-corporacionisme, i de «velles lluites» lligades a la tradició obrera o a l’herència directa 
del «1968». Temps després, la classificació de Starr es reformula (Starr i Adams, 2003) en 

112 Si les condicions de l’hegemonia del neoliberalisme estaven prou estudiades des del punt de vista acadèmic a finals dels anys 
1990, aquest no era el cas dels moviments de resistència que, de fet, portaven temps articulant-se contra aquesta mena d’hegemo-
nia característica de la nova etapa històrica del capitalisme.

113 Per «protesta i reforma» l’autora no es refereix a moviments que facin una aproximació liberal al capitalisme, sinó que són 
moviments que rebutgen el creixement, prioritzen els aspectes no econòmics i critiquen la dependència i el consum; així, «refor-
ma» es refereix a l’enfocament estratègic d’aquests moviments en tant que mobilitzen els canals formals democràtics existents per 
protestar (modificacions legislatives, processos judicials, mobilitzar agències internacionals, fent campanyes de boicot, etc.) (Starr, 
2000).
Per «globalització des de baix» es refereix a moviments que contemplen l’existència d’amenaces globals —degradació ambiental, 
els abusos dels drets humans i la devaluació dels estàndards laborals— i que per fer-les front cal formar poderoses aliances globals 
que sotmetin les empreses i els governs a les persones i no pas a les elits (Starr, 2000).
Per «desconnexió/relocalització» s’entén tot el ventall de moviments que articulen els plaers, les productivitats i els drets de les lo-
calitats. Així, per aquests moviments l’amenaça de les corporacions només es pot superar «desconnectant» [delinking] l’economia 
local de les economies estatals i internacionals controlades per les corporacions. Samir Amin (1985) va encunyar la paraula delin-
king, però el concepte no era pas nou: els moviments d’aquesta categoria tenen una dilatada trajectòria i filosofia en aquesta línia. 
I també són moviments democràtics, encara que articulen diferents modes de democràcia ancorades en la pràctica de la sobirania 
local i el rebuig d’autoritats alienes (Starr, 2000).

114 Bona part dels moviments que classifica són de caire multidimensional, de manera que el fet d’inserir-los en una o altra ca-
tegoria no deixa de ser quelcom una mica arbitrari. Per exemple, el Zapatisme té una important dimensió de «globalització des de 
baix» com també de «terra i reforma» i de «desconnexió»; es podria haver inclòs perfectament en qualsevol de les altres categories.
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una nova denominació que parla de «moviments reformistes radicals», «globalització de les 
persones» i «autonomia» i que fa referència els diferents enfocaments político-econòmics de 
l’«antiglobalització». Aquesta classificació coincideix amb altres com la de Cavanagh (Starr 
i Adams, 2003) que parla de «globalització refrenada», «globalització democratitzada» i «lo-
calització».

Juris (2008), per la seva banda, se centra en l’anàlisi descriptiva dels modes d’organització 
dels moviments presents en les protestes «antiglobalització», la qual cosa el porta a establir l’exis-
tència de quatre sectors principals, que anomena, respectivament, «moviments institucionals» 
—que operen dins d’estructures democràtiques i ja sigui a nivell estatal com global. Aquest 
sector inclou actors que miren d’establir una democràcia social i que operen dins d’estructures 
democràtiques com ara partits polítics, sindicats, i grans ONG organitzades en lògiques tradi-
cionals i estructures representatives—; «sectors crítics» —internacionalistes i radicals pel que 
fa la seva orientació i l’objectiu de construcció d’una societat civil global, es tracta de petites 
ONG, campanyes ciutadanes, i corrents d’extrema-esquerra, incloent marxistes i trotskistes 
que, tot i que estan sovint compromesos amb una organització «de baix a dalt», tendeixen a 
afavorir la coordinació centralitzada per damunt de la col·laboració horitzontal i enxarxada—; 
«moviments radicals en xarxa» —emfatitzen l’autonomia, la democràcia directa i la coordina-
ció horitzontal i, d’alguna manera, reflecteixen una emergent lògica d’enxarxament en tant que 
actors com els Zapatistes, l’Acció Global dels Pobles o el Moviment de Resistència Global han 
generat noves visions utòpiques de la interacció política i social basada en la coordinació global 
entre diverses lluites locals—; i «moviments autònoms» —inclosos «okupes militants» i certs 
moviments indígenes que emfatitzen especialment les formes de lluita locals i de confrontació 
directa amb l’estat i el mercat, tot cercant solucions més enllà, però que eventualment partici-
pen en xarxes transnacionals.

Pleyers (2010) fa una classificació més àmplia d’inspiració webberiana —i que ressona 
d’alguna manera amb Boltanski i Chiapello (2002)— en què separa els «actors globals» segons 
la seva vocació de «subjectivitat i creativitat» o de «raó i racionalitat». Així, segons l’autor, hi 
ha bàsicament dues maneres d’esdevenir un actor global, cadascuna amb la seva lògica, valors 
principals, enfocament del canvi social i maneres organitzatives. Per una banda, els activistes 
«alterglobalització» lluiten per defensar la seva subjectivitat, llur creativitat i l’especificitat de 
la seva experiència viscuda contra la «cultura global del consumisme» i «l’hiperutilitarisme» 
dels mercats. El seu concepte del canvi social és clarament «de baix a dalt»: més que mirar de 
canviar l’agenda política institucional, el que volen és implementar els seus valors i alternatives 
en la seva experiència del dia a dia, en comunitats locals i en les xarxes i organitzacions del 
moviment. Així, reclamen la «creació d’espais autònoms alliberats de les relacions de poder» on 
experimenten amb xarxes horitzontals, consum alternatiu i processos participatius. Per l’altra 
banda, hi trobam els «ciutadans alterglobalització» que es recolzen en el «coneixement i l’espe-
cialització», en el sentit que «per construir un món més just i una ciutadania més activa» cal que 
estem més familiaritzats amb el coneixement científic i els debats, especialment en el camp de 
l’economia pública. Per això es subratlla la necessitat d’institucions internacionals més fortes i 
democràtiques i de «mesures eficients per controlar l’economia global en un sentit redistribu-
tiu i participatiu a nivell global». Llur enfocament del canvi social és «de dalt a baix», posant 
èmfasi en els «estàndards globals i les polítiques, institucions globals i actors de la societat civil 
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fortament estructurats capaços de situar les seves demandes en les agendes de la política estatal 
i global» (Pleyers, 2010).

Altres aproximacions més filosòfiques serien la de Hardt i Negri (2004), autors que esta-
bleixen una noció flexible de «multitud» que està formada per un «conjunt de singularitats», en 
el sentit que són subjectes socials les diferències dels quals no poden ser reduïdes a una igualtat, 
sinó que són «diferències que romanen diferents» i la seva identitat rau, precisament, a renun-
ciar a deixar de banda les seves diferències. Aquesta «multitud», però, no és pas fragmentada, 
anàrquica o incoherent, sinó que esdevé un «subjecte social múltiple» que no està constituït 
per una unitat identitària sinó per allò que aquesta diversitat té en comú, en tant que diversitat 
(Hardt i Negri, 2004). Ontològicament, aquesta «multitud» és «un tot [whole] de singularitats» 
i, segons els autors, «és un concepte de classe» (Negri, 2002). Tot i això, tan aquesta noció com 
l’anàlisi de l’«Imperi» realitzat per aquests autors «postmarxistes» ha estat font d’una dilatada 
polèmica política i intel·lectual que contrasta amb la influència i bona acollida que aquestes 
obres han tingut en el si de l’activisme «antiglobalització» i de l’esquerra autònoma.115

Val a dir que la majoria d’aquestes classificacions són problemàtiques perquè, o bé són 
força analítiques i no pas històriques, en el sentit que descontextualitzen els moviments i d’al-
guna manera els despolititzen, o bé són reduccionistes o arbitràries en el sentit que fan servir 
un criteri decisiu a l’hora d’organitzar-los, quelcom necessari però que invisibilitza bona part 
de la complexitat i riquesa de plantejaments, formes d’organització i d’acció i vincles d’aquest 
activisme. Aquesta diversitat i complexitat inherent al moviment entronca directament amb 
els debats sobre quins termes s’han d’utilitzar per designar-lo. «Moviment antiglobalització», 
«moviment per la justícia global», «moviment de resistència global», «moviment alterglobalit-
zació», «moviment altermundialització», «moviment contra la globalització neoliberal», «mo-
viment global», «moviment de globalització contrahegemònica» o «moviment anticapitalista» 
són només alguns exemples de termes que s’han fet servir en àmbits que van des dels acadèmics 
fins als periodístics. Ni tan sols el propi activisme es posa d’acord en la manera en què és més 
convenient designar l’onada de mobilitzacions en la qual participen; entre d’altres coses, perquè 
el propi nom té una dimensió política d’importància (Callinicos, 2003; Aguiló, 2010).

Suposant que d’alguna manera fos possible definir o al manco acotar a què s’oposa aquest 
moviment —a l’actual procés de globalització sota hegemonia neoliberal i un rebuig divers a 
les seves conseqüències socials, ecològiques i polítiques (Pastor, 2001)—, tanmateix hi ha força 
debat sobre la pròpia naturalesa del moviment. Aquí les postures són diverses: des de les més 
ambigües, que l’han considerat una «multitud» heterogènia (Hardt i Negri, 2004), o un «núvol 
de mosquits» (Klein, 2002) o un «moviment de moviments» (Casarini apud Echart i altres, 
2005), fins a les més concretes que l’han caracteritzat com una «coalició de forces heterogènies» 
(Pastor, 2001) o com una «xarxa» descentralitzada o distribuïda (Juris, 2008), passant per la 
pròpia etiqueta negativa de «moviment antiglobalització», batejada per The Economist el 3 de 
novembre de 1999 en plena ressaca de les protestes de Seattle. Del que no hi ha dubte és de 
la major capacitat de cooperació i coordinació que l’activisme transnacional (que no és pas un 
fenomen nou) ara té i del nombre creixent de literatura acadèmica que supera el paradigma 

115 Houtart (2006) considera que el concepte de «multitud» és tan vague com perillós per les conseqüències desmobilitzadores 
que comporta. Una crítica des del marxisme a les anàlisis de Hardt i Negri es pot trobar a Boron (2002a; 2002b; 2003).
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estatocèntric a l’hora d’estudiar l’activisme (Maiba, 2005). En qualsevol cas, i com senyala 
Harvey (2007), trobar les connexions orgàniques existents entre aquests moviments és una 
tasca teòrica i pràctica urgent.116

CONCLUSIONS

El boom de la postguerra fou un episodi del capitalisme que s’ha considerat, essencialment, una 
mena de «matrimoni» entre el liberalisme econòmic i la socialdemocràcia (a Europa) o la políti-
ca rooseveltiana del New Deal (als EEUU). Per això es parla, si ens fixem en l’esctructura social 
d’acumulació —entorn social i institucional que facilita l’acumulació ampliada— d’aquest pe-
ríode, de «capitalisme regulat», caracteritzat per un pacte social en els països del Centre entre 
capital i treball, que consistia a l’acceptació, per part del capital, de la integració dels sindicats 
en el procés econòmic i polític i les pujades salarials en funció d’increments de productivitat; 
mentrestant, el treball acceptà el control capitalista dels processos de producció i inversió, així 
com la lògica de la rendibilitat privada en la localització de la inversió i, relativament, en el 
comerç internacional. Aquesta dinàmica del compromís es sustenta en un joc de suma positiva 
entre capital i treball centrat en la relació producció-distribució, és a dir, tant el capital com 
el treball milloren de manera sostinguda les seves respectives condicions respecte del període 
anterior. En aquest marc general, però, la relació capital-treball fou hegemonitzada pel primer. 
Fou també una època en que el sistema de producció fordista i les polítiques econòmiques de 
tall keynessià entraren en ressonància.

Tanmateix, aquest període estava experimentant tot un procés de grans transformacions 
que canviarien per complet el rostre de l’ordre vigent fins aleshores. Ens referim a la «revolu-
ció» tecnològica, que incorporà tot un seguit de nous materials i noves tecnologies en el procés 
productiu que feien servir de manera intensiva el capital i eliminaven mà d’obra, però també 
a la internacionalització del model fordista, i adquiria de cada cop més pes una economia de 
cada cop més transnacional, entesa com un sistema d’activitats econòmiques per a les quals els 
Estats i les seves fronteres no són l’estructura bàsica. La crisi de l’estructura social d’acumulació 
de l’edat daurada s’explica en bona mesura si es tenen en compte les seves dimensions de crisi 
de crisi d’oferta, crisi de racionalització i crisi de la norma fordista.

Les grans transforamcions endegades els anys seixanta tenen també el seu correlat social. 
Així, es constaten gran canvis com ara la «mort» de la pagesia, els avanços cap a una societat 
«postindustrial», una feminització de la classe treballadora, un desdibuixament del proletariat 
acompanyat d’una crisi d’identitat i desaparició paulatina de la col·lctivitat, una crisi de la «fa-
mília», la irrupció d’una nova cultura juvenil i el triomf de l’individu sobre la societat. Així, cap 
a finals dels seixanta, es visqué un període de grans mobilitzacions fins al punt que el «maig 
del 68» es correspon, simbòlicament, a un dels cicles de protesta més importants de les dar-
reres dècades. Sota aquesta etiqueta no només s’hi amaguen les revoltes estudiantils del maig 
francès que donaren la volta al món, sinó també tot un cicle de protesta que engloba els «nous 

116 En les obres d’Echart (2008) i Echart i altres (2005) s’hi pot trobar una síntesi força aclaridora de les principals etapes i 
actors que conformen el moviment.
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moviments socials» i que constituirien la irrupció d’una «nova esquerra». Més enllà dels efectes 
polítics immediats del 1968 —que existiren—, la seva influència més poderosa cal buscar-la a 
nivell cultural. De la mà dels «nous moviments socials» arribà tota una diversitat de dinàmiques 
de transformació —sovint al marge del sistema— que comencen a proliferar i que, d’alguna 
manera, eren portadores de nous paradigmes emancipadors. De tot aquell cicle en podem ras-
trejar el llegat que deixaren, de manera sintètica, senyalant el desplaçament de la producció 
social cap a la reproducció social, l’emergència d’una pluralitat emancipadora i qüestionament 
del proletariat com a únic subjecte social revolucionari, la crítica antiautoritària a les estructures 
burocràtiques, monolítiques i jerarquitzades, una fallida de la tradició revolucionària clàssica, 
una forta irrupció de la «política de la identitat», el rebuig de l’alienació i colonització de la 
vida quotidiana, un qüestionament obert de les relacions de gènere i de domini patriarcal, una 
vindicació política de la subjectivitat, els sentiments i el desig, el qüestionament del domini del 
capital sobre la natura, la crítica de l’objectivisme científic positivista i assumpció dels riscs de 
la tecnologia, una forta explosió de l’activitat política al marge d’«allò polític», el renaixement 
de l’acció directa com a forma de política extraparlamentària acompanyada d’una crítica a la 
militància tradicional.

Mentrestant, la crisi dels anys setanta s’encaminà cap a solucions de tall neoliberal, una 
configuració del nou ordre que sorgiria embrionàriament en els setanta, que assoliria impor-
tants cotes de poder en els vuitanta i que es consolidaria hegemònicament en els noranta. La 
seva implantació, però, no fou pas senzilla ni lineal; només anys després d’una sèrie de políti-
ques experimentals es produí una convergència en forma de nova ortodòxia coneguda com el 
«Consens de Washington» de la dècada de 1990. El procés de neoliberalització ha comportat 
un procés de transformació, no només dels marcs i dels poders institucionals prèviament exis-
tents (arribant a desafiar les formes tradicionals de sobirania estatal) sinó també de les divisions 
del treball, de les relacions socials, de les àrees de protecció social, de les combinacions tecno-
lògiques i de les formes de vida. Aquesta implantació del neoliberalisme fins a la seva hege-
monia suposa una restauració del poder de classe. Els mitjans amb els quals es dugué a terme 
aquest procés foren desplegats de manera gradual però desigual durant la dècada dels 80 i es 
consolidaren durant la dels 90. Foren crucials, almanco, sis elements estretament relacionats: 
una transformació del sistema financer global marcada per la financiarització, una transició 
cap al postfordisme i una major mobilitat geogràfica del capital, un complex institucional que 
imposà polítiques d’ajustament estructural, la implantació d’una nova ortodòxia articulada en 
el Consens de Washington, una redistribució del poder de classe mitjançant la despossessió i, 
finalment, un procés de desmuntatge de la capacitat antagonista sota l’empara de la caiguda del 
mur de Berlín. En aquest marc es produeix, també, una «fallida» del paradigma emancipador 
de l’esquerra i la configuració de noves constel·lacions polítiques: la «vella esquerra» deixava el 
protagonisme a totes aquelles dinàmiques de transformació al marge del sistema que havien 
emergit en el cicle de protestes del 68 i la contracultura.

De la crisi del capitalisme regulat n’emergeix, amb el temps, una nova estructura social d’a-
cumulació del capitalisme global caracteritzada per la fi del pacte social entre capital i treball. 
De fet, aprofitant la feblesa del treball, el capital ha deteriorat les bases sobre les que es sostenia 
aquell consens. S’imposa, per tant, una reflexió sobre aquest nou escenari. La pròpia definició 
de la «globalització», però, és una tasca complexa i problemàtica. I és que no es pot obviar la 
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seva doble dimensió de categoria per copsar les transformacions econòmiques, polítiques, soci-
als i culturals a nivell global en el darrer tram del segle XX, d’una banda, i de paraula propa-
gandística que mira de promoure globalment uns determinats valors i un intent de legitimació 
del neoliberalisme, de l’altra. En qualsevol cas, sí que hi ha força consens a l’hora d’avaluar 
l’existència d’un augment de les interconnexions econòmiques, l’aparició de problemes que 
travessen les fronteres estatals, la proliferació d’organitzacions internacionals o l’augment de 
les relacions transculturals recents. Tots aquests processos es produeixen i es perceben amb tal 
grau d’intensitat que ens han conduit a un escenari molt diferent del que existia unes dècades 
abans. Malgrat els intents d’instaurar un «pensament únic», però, la realitat és que en el context 
de finals dels vuitanta i bona part dels noranta comencen noves i importants dinàmiques de 
contestació. Així, sota la inspiració de fets històrics importants com la Cimera de Rio (1992), 
l’oposició al TLC, l’aixecament zapatista (1994) o els fets de Seattle (1999), s’acceleren les dinà-
miques de confluència, coordinació i enxarxament de múltiples lluites que s’oposen als efectes 
del règim capitalista neoliberal. Es configura, per tant, un «moviment global» heterogeni i 
complex que aconsegueix minar la legitimitat del nou ordre mundial i de les principals insti-
tucions que el promouen. Han estat diversos els intents teòrics i acadèmics de copsar aquesta 
amalgama de moviments i, sovint, s’ha tendit a despolititzar-los o a inserir-los en categories 
arbitràries o reduccionistes. Del que no hi ha dubte, però, és que actors com l’Acció Global dels 
Pobles suposen un intent de generar noves visions utòpiques de la interacció política i social 
basada en la coordinació global entre diverses lluites locals.
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CAPÍTOL 3. HISTÒRIA DE L’ACCIÓ 
GLOBAL DELS POBLES. DE LA SELVA 
XIAPANENCA FINS A L’ARTICULACIÓ 
D’UN MOVIMENT GLOBAL





INTRODUCCIÓ

L’1 de gener de gener de 1994, quan entra en funcionament el Tractat de Lliure Comerç entre 
Mèxic, EEUU i Canadà, esclata la rebel·lió zapatista a Chiapas. Aquest és un fet de gran i mar-
ca una fita important en les possibilitats de convergència i coordinació dels moviments que es 
qüestionen la globalització econòmica i el neoliberalisme a nivell mundial. És des de la mateixa 
selva Lacandona que l’EZLN fa una crida per celebrar, l’estiu de 1996, el primer «Encuentro 
Intergaláctico contra el Neoliberalismo y por la Humanidad». Aquesta trobada i les que vindrien 
a continuació van accelerar els processos de confluència a escala internacional que desembo-
quen en la convocatòria, a principis de 1998, de la primera cimera de l’Acció Global dels Pobles 
(AGP) contra el «lliure comerç», el primer intent de coordinació mundial contra la globalització 
econòmica i el neoliberalisme.

El naixement de l’AGP, que s’ha d’emmarcar dins del context del zapatisme internacional 
però que ben aviat el supera, planteja una batalla política central: confrontar les principals ins-
titucions del neoliberalisme, com l’OMC, els acords de lliure mercat, el FMI i el BM. Des del 
seu naixement, l’AGP s’ha desenvolupat com una xarxa de grups molt diversos però amb un po-
derós punt en comú: la lluita i la solidaritat a nivell de base. Aquestes trobades propiciades per 
l’AGP han jugat un paper vital en la comunicació i intercanvi d’experiències, estratègies i idees.

En aquest capítol abordam una tasca que restava inèdita: reconstruir a grans trets la histò-
ria de l’Acció Global dels Pobles. Així, en primer lloc farem un breu recorregut pel context de 
naixement d’aquest procés: el zapatisme. A continuació revisarem el moment fundacional de 
l’AGP i encetarem un recorregut per les seves principals accions i cimeres, parant especial aten-
ció als documents i acords que aprova. També veurem com es relaciona l’AGP amb el conjunt 
del moviment i repassarem el procés de declivi de la xarxa a partir de 2001.

1. EL ZAPATISME: BRESSOL DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

La proposta que acabaria convertint-se en el que es coneix com l’Acció Global dels Pobles 
neix en una trobada sota l’auspici del moviment zapatista, l’any 1996. D’aquesta manera, tot 
i que l’AGP no és pròpiament una xarxa zapatista, la seva naturalesa no es pot entendre pas 
sense tenir en compte l’impuls inicial que li atorga l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). En aquesta secció es fa un intent de recapitular les fites més importants del moviment 
zapatista, de manera que ens serveixin de context explicatiu per abordar, més endavant, la his-
tòria de l’AGP.

1.1. AMÈRICA LLATINA: UNA HISTÒRIA DE LLUITES INDÍGENES DE RESISTÈNCIA AL 
NEOLIBERALISME

A Amèrica llatina, els pobles indígenes no han desaparegut, encara que sí que s’han transfor-
mat a través de la seva relació creixent amb les institucions econòmiques, polítiques i culturals 
dels estats-nació. A finals del segle XX es calcula que existien uns 800 grups etnolingüístics a 
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Amèrica llatina. Els més grans es troben en les mateixes regions en què floriren les civilitzaci-
ons prehispàniques: els quítxues i aimares en la part central dels Andes, els nahues en l’altiplà 
central de Mèxic i els maies en el sud de Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures i El Salvador (N. 
Harvey, 2007).

Mèxic té la població indígena més gran entre tots els països llatinoamericans. Es conforma 
de 56 grups etnolingüístics, amb una població estimada d’almanco 10 milions de persones 
(equivalent a l’11% de la població estatal). Els indígenes conformen una majoria numèrica a dos 
països: Guatemala (amb 5,9 milions, o el 59% de la població) i Bolívia (4,1 milions, el 65%). El 
Perú i Equador també compten amb poblacions indígenes grans (8,8 i 2,1 milions, respectiva-
ment), mentre que Colòmbia i Brasil tenen, en canvi, una població indígena relativament petita 
(620 mil i 254 mil respectivament).1

En contrast amb les zones altes de Mèxic, Guatemala i els Andes, en les terres baixes de 
la conca amazònica i les selves centreamericanes la població indígena és molt menor, però es 
caracteritza per la seva gran diversitat etnolingüística. Els indígenes que viuen en les zones altes 
han tingut més contacte amb les societats dominants i, amb això, han experimentat un major 
nivell d’incorporació a les estructures polítiques dels estats nacionals, mentre que la població 
indígena de les terres baixes vivia fins temps recents en zones de difícil accés, la qual cosa limità 
l’abast dels governs centrals. Aquest aïllament fou trencat en la segona meitat del segle XX per 
l’expansió de la frontera agrícola i ramadera, i per la implementació de projectes de desenvolu-
pament nacionals i transnacionals (N. Harvey, 2007).

Això no obstant, els pobles indígenes d’Amèrica llatina comparteixen algunes similituds 
pel que fa la seva relació amb la terra i el territori. La seva supervivència ha depès de l’accés 
continu a terres comunals i al manteniment d’equilibris ecològics. Emperò, les incursions de 
les corporacions estatals o privades, així com l’accés al mercat global, han amenaçat la seva 
seguretat respecte la tinença de la terra i en molts casos ha derivat en el deteriorament del medi 
ambient. Els efectes de la construcció de preses hidroelèctriques, la contaminació de terres i 
aqüífers degut a l’explotació petroliera i minera, o la destrucció de boscos i selves degut a la tala 
immoderada són només alguns exemples de conflictes prou coneguts entre poblacions indíge-
nes i l’explotació dels recursos naturals dels indrets en què habiten (N. Harvey, 2007).

Ja des de principis dels anys 1960 la lluita per la protecció dels drets a la terra començà a 
adquirir major importància en els països d’Amèrica del Sud. Explica N. Harvey (2007) que la 
primera resposta organitzada vingué dels indígenes shuar de la zona amazònica equatoriana. 
Amb el suport de missioners salesians, els shuar organitzaren comitès locals i una confederació 
el 1964. Es mobilitzaren per exigir el reconeixement dels seus territoris tradicionals i constru-
ïren coalicions regionals amb altres grups de la conca amazònica que, en els setanta, també 
hagueren d’enfrontar pressions similars. El 1980, aquests grups s’uniren en la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) per oposar-se a les 
activitats d’empreses petrolieres i fusteres i als seus efectes negatius. El mateix any es produí 
la unió de la CONFENIAE i indígenes de la serra equatoriana, fet que ajudà a la creació de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE) (N. Harvey, 2007). 
Durant els deu anys següents, tan el moviment amazònic com el de la serra maduraren i gua-

1 Són dades de Minority Rights Group, 1997, citades a N. Harvey (2007).
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nyaren presència en l’escenari estatal, fins al punt que culminaren en un aixecament popular, 
el 1990, i en una marxa de l’Amazònia a Quito, el 1991, la qual guanyà la titulació de més de 
mil hectàrees de terres indígenes. Un aixecament similar, el 1994, obligà el govern a cedir en els 
seus plans de privatitzar la tinença de la terra (N. Harvey, 2007).

A Bolívia es produí un procés similar a partir dels setanta, tot i que les organitzacions indí-
genes de les terres altes tenien força dependència del moviment obrer, cosa que es palesà en els 
anys 80 quan, amb la imposició del model neoliberal i el conseqüent debilitament del moviment 
obrer, que també afectà les organitzacions indígenes. Igual que a l’Equador, els moviments més 
independents foren els dels indígenes de la zona amazònica boliviana que lluitaven en contra de 
les incursions de les empreses fusteres. Fou aquesta lluita la que portà a una gran «Marcha por el 
Territorio y la Dignidad», el 1990, la que donà com a resultat la titulació de més de dos milions 
d’hectàrees pels pobles indígenes (Van Cott, 2001). El govern bolivià també aprovà una nova 
llei agrària, el 1996, que acceptava el concepte de drets territorials. Cap al 1997, el govern havia 
reconegut set territoris indígenes amb una àrea total de 2,6 milions d’hectàrees (Yashar, 1999).

En el cas de Colòmbia, el primer moviment indígena d’aquesta època naixé a la vall del 
Cauca a principis dels seixanta. Aquest moviment buscà la recuperació de terres ancestrals (N. 
Harvey, 2007). En la següent dècada es desenvoluparen dues vessants, una que emfatitzava la 
demanda agrària (per exemple, en l’Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC) 
i una altra que s’enfocava més aviat en l’enfortiment de les estructures de govern indígena (Au-
toridades Indígenas del Suroeste, AISO). Malgrat ser una població relativament petita, els indí-
genes de Colòmbia han aconseguit tenir un impacte polític significatiu en la legislació estatal. 
Igual que el cas d’Equador, ambdues vessants del moviment han considerat la reforma agrària 
no només com un objectiu material, sinó també com la base sobre la qual es pot reconstituir i 
defensar les cultures indígenes (N. Harvey, 2007).

A Guatemala veiem també la importància de la lluita agrària per defensar i reconstruir les 
institucions culturals i polítiques dels pobles indígenes. Els primers intents de reforma agrària 
foren revertits pel cop militar de 1954. En les següents dècades, els canals de participació polí-
tica i econòmica foren fortament coartats mentre els moviments guerrillers pugnaven pel canvi 
revolucionari. A principis dels 1980, aquests grups havien aconseguit guanyar major presència 
entre la població rural i indígena. Amb l’argument que les comunitats indígenes formaven una 
base social de suport a la guerrilla, el govern emprengué una ofensiva militar que culminà en 
la massacre de milers d’indígenes i la destrucció de les seves comunitats. Un cop consumada 
aquesta repressió genocida, els militars permeteren l’elecció d’un govern civil, tot i que sense 
capacitat de decisió pel que fa la política interior. Cap a finals dels vuitanta, aquest model de 
«democràcia restringida» fou fortament impugnat pels moviments socials, sobretot els dels po-
bles indígenes que exigien justícia per les violacions patides. Alhora, els governs civils tingueren 
un apropament amb els grups guerrillers per iniciar negociacions amb l’objectiu de posar fi al 
conflicte armat. En aquest context, els representants indígenes aconseguiren incidir en les ne-
gociacions de pau, la qual cosa fou reflectida en un conjunt d’acords sobre el reconeixement dels 
drets dels pobles indígenes (N. Harvey, 2007). Això no obstant, aquests acords foren rebutjats 
en un referèndum realitzat el 1999, en el qual tan sols votà un 18% dels empadronats. Aquest 
resultat s’explica en bona mesura per la propaganda dels sectors conservadors que argumentaren 
que els acords portarien a la «ruptura de la nació» (N. Harvey, 2007).
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Finalment, a Mèxic, la lluita per la terra s’intensificà en els anys setanta quan el govern 
prometé reviure el seu programa de repartiment agrari. Tot i això, a finals de la dècada, aquesta 
promesa no s’havia complert i la política oficial començà a donar més i més pes a la productivi-
tat i al foment de les inversions en el camp. Durant els anys vuitanta, es celebraren a Mèxic di-
versos fòrums, marxes i protestes per exigir la continuació del repartiment agrari, una demanda 
que fou particularment important en les zones indígenes de l’estat de Chiapas. La negativa del 
govern davant d’aquesta demanda (expressada clarament en la reforma salinista a l’Article 27 
constitucional, el 1991) fou un dels factors que portà els zapatistes a prendre la decisió d’aixe-
car-se en armes el 1994. De manera semblant als moviments indígenes a l’Equador, Bolívia i 
Colòmbia, els zapatistes han combinat les seves demandes agràries amb altres de caire cultural 
i polític. Aquestes demandes foren plasmades en els Acuerdos de San Andrés sobre los Derechos 
y Cultura Indígenas, els quals foren firmats per representants zapatistes i governamentals el 
febrer de 1996 (Navarro i Herrera, 1998; N. Harvey, 2007).

Autors com Singh (2001) expliquen que, més enllà del cas particular de Mèxic, i en contra 
de certes visions eurocèntriques, en general, les primeres i principals respostes populars contra 
el règim neoliberal provenen del Sud. Això, sense oblidar pas que les principals anàlisis antiim-
perialistes, anticolonials i anticapitalistes envers de l’OMC i les altres institucions relacionades 
provenen, en realitat, del Sud. I és que la impugnació de les polítiques neoliberals per part 
de moviments de resistència a Amèrica llatina ha estat una constant durant els anys 1980 i 
1990. Pensem, per exemple, en l’aixecament popular a Veneçuela el 1989 contra les polítiques 
d’austeritat imposades pel FMI i que desembocà en l’arribada de Chávez al poder, o les grans 
protestes per la «crisi de la fam» a la República Dominicana el 1985 i Brasil el 1986. El mateix 
1989, a Bogotà, Colòmbia, es llançà la campanya «500 Años de Resistencia Indígena y Popu-
lar», que aplegà diverses forces socials del continent contra el que s’interpretava com una forma 
de «neocolonialisme»; era una campanya nascuda amb vocació d’assolir certa unitat dels «po-
bles oprimits» i tenia la vista posada en l’any 1992, commemoració del cinquè centenari de la 
conquesta espanyola. D’entre els diversos processos de resistència contra el neoliberalisme que 
s’endegaren a Amèrica llatina a finals del segle XX, el cas de Mèxic i del zapatisme és un dels 
més destacables —i també dels més estudiats. A continuació ho repassam.

1.2. MÈXIC I EL SÒL DEL ZAPATISME

Tot i que l’aixecament zapatista —que fou extremament mediàtic— agafà per sorpresa molta 
gent, la realitat és que és el resultat de tot un procés de llarga durada que implica organitzacions 
indígenes i grups guerrillers d’esquerra revolucionària que durant anys estigueren actuant en sòl 
xiapanenc. A continuació veurem amb més detall les condicions que condueixen a l’aixecament 
armat el 1994.

1.2.1. UN REREFONS HISTÒRIC D’EXPLOTACIÓ I LLUITES PER L’ALLIBERAMENT

Si s’hagués de buscar una inspiració embrionària pel zapatisme, a banda de l’indigenisme —no 
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en va la primera declaració pública de l’EZLN parlava dels «500 anys de lluita» com a referent 
identitari—, aquesta la trobaríem en el procés d’independència de Mèxic. Per exemple, en les 
actuacions de Vicente Guerrero, que serviren d’inspiració per alguns dels posicionaments de 
l’EZLN, com ara la seva poca afecció al poder, el tarannà de treball de base i fins i tot el lema 
«vivir por la patria y morir por la libertad» (Condearena, 1997; De Vos, 1997).

Cal tenir present que la independència no suposà, a Mèxic, una millora en les condicions de 
vida de les classes populars, al manco en l’apartat de la distribució de la riquesa. Ans al contrari: 
just aconseguida la independència encara es palesà més la desigualtat de fortunes i els latifundis 
van créixer a costa dels terrenys de les comunitats indígenes. Mentrestant, la disputa pels poders 
locals i estatals esdevingué una constant entre dos corrents ideològics hegemònics: el Liberal i el 
Conservador. Si els primers aposten per la separació entre Església i Estat i pel desenvolupament 
de distintes millores socials, els segons representen el sector que en un principi s’havia decantat 
per seguir pertanyent a Espanya i defensaven els seus privilegis mentre donaven suport sense 
fissures l’Església (Condearena, 1997).

En aquest context emergeix la figura prominent d’Emiliano Zapata, cabdal en la Revolució 
Mexicana contra el govern de Porfirio Díaz a principi del segle XX. Tot i que les tropes zapa-
tistes no proposaven pas el socialisme, les seves reivindicacions agràries posaven en un atzucac 
l’eix d’acumulació del país: la propietat terratinent. És així com l’Ejército Libertador del Sur, 
liderat per Zapata, es convertí en un centre d’organització independent de l’Estat i antagònic 
a ell (Condearena, 1997). El compromís de Zapata per les millores socials i per la terra, jun-
tament amb la seva relació amb l’indigenisme, el convertiren en una figura mítica que seria 
vindicada per diversos moviments que en prendrien el nom i bona part del seu ideari. És el cas, 
és clar, de l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sorgiria a finals del segle XX.2 No 
es pot oblidar pas que, en tot aquest procés, es van teixint diverses trajectòries encaminades a la 
construcció del subjecte polític indígena (Sánchez, 1999).

1.2.2. DE LA LLUITA ESTUDIANTIL ALS GRUPS GUERRILLERS

Tal com assenyala Condearena (1997), malgrat la inestabilitat política mexicana durant la pri-
mera meitat del segle XX, cap a finals tels anys 1950 era palès el triomf del capitalisme per 
damunt de les tesis revolucionàries. És cert que el 1961 es funda el Movimiento de Liberación 
Nacional, al caliu de la revolució cubana i format per varis partits polítics, associacions d’estu-
diants, sindicats, grups socials i fins i tot sectors descontents del Partido Revolucionario Insti-
tuciional (PRI). Tot i ser un partit de curta durada, la seva presència serví de catalitzador d’una 
visió antiimperialista i antipartit oficial que posteriorment sortiria a la superfície en diversos 
períodes de la política mexicana.

El moviment estudiantil també marcà la política mexicana durant la dècada de 1960, amb 
massives protestes i una resposta repressiva abominable per part de l’Estat, que culminà trista-

2 Una altra figura prominent d’aquest procés fou José Doroteo Arango Arámbula, més conegut com «Pancho Villa», líder que 
derrotà l’exèrcit de Porfirio Díaz. Si l’exèrcit de Villa agrupava sectors obrers, ramaders, petits propietaris, miners i camperols, el 
de Zapata, en canvi, representava més bé la comunitat indígena (Condearena, 1997).
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ment el 2 d’octubre de 1968 amb la masacre de Tlatelolco. Tot ignorant la prohibició per part de 
les autoritats, el moviment estudiantil s’aplegà al centre de Ciutat de Mèxic per protestar contra 
la repressió governamental contra el creixent moviment que qüestionava la seva legitimitat 
(Montemayor, 1997). Després d’uns primers trets provinents de franctiradors ubicats en edifi-
cis que envoltaven la plaça de Las Tres Culturas, on s’aplegaven els estudiants, entraren en acció 
les forces militars. Tot i que les autoritats només van reconèixer 27 morts, les xifres no oficials 
no baixen de 300 víctimes mortals en aquella massacre; el Govern bloquejà qualsevol investi-
gació dels fets. Aquesta operació militar fou liderada pel batalló Olimpia, tan sols 10 dies abans 
dels Jocs Olímpics que s’havien de celebrar a Mèxic (Condearena, 1997; Mentinis, 2006).

Són diversos els analistes, per exemple De La Grande i Rico (1997), que situen el naixement 
dels grups revolucionaris mexicans dels darrers 40 anys amb els esdeveniments de finals de la 
dècada de 1960 i, més concretament, el 2 d’octubre de 1968, la data de la massacre de Tlate-
lolco (Mentinis, 2006). De fet, la dècada següent, la dels 1970, estigué marcada per les lluites 
populars i per la irrupció de nombrosos partits i agrupacions, molts d’ells de tarannà revolu-
cionari, que es disposaven a enderrocar el PRI: el Partido Revolucionario de los Trabajadores, 
d’origen trotskista, el Partido Popular Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano, o el Partido 
Socialista Revolucionari, que s’afegiren al llistat dels més antics com el Partido Comunista 
Mexicano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana i molts d’altres que guanyarien im-
portància en les dècades següents. Cal destacar, també en aquesta dècada, la presència de pro-
cessos guerrillers amb activitats de grups armats com el Frente Urbano Zapatista, la guerrilla 
José María Morelos, el Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria i la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Foren uns anys d’auge tant del moviment obrer com del cam-
perol. De fet, foren moltes les oganitzacions esquerranes —maoistes, trotskistes, guevaristes, 
leninistes, etc.— que s’instal·laren a la selva durant aquell període amb la intenció d’organitzar 
la població local (Condearena, 1997).

Ens interessa destacar-ne una d’elles pel fet de ser l’antecedent directe de l’EZLN. Just un 
any després de la massacre, el 1969, un grup d’estudiants universitaris fundaren les Fuerzas de 
Liberación Nacional, organització nascuda amb la intenció d’establir, a Mèxic, una república 
popular amb un sistema socialista. El líder principal del FLN era César Germán Yáñez, que 
tenia com a germà Fernando Yáñez, també membre del FLN, i que anys després seria un dels 
fundadors de l’EZLN, el Comandante Germán, conegut entre els zapatistes com «El arqui-
tecto» (Mentinis, 2006). El FLN decidí introduir els seus primers focus guerrillers a la selva 
de Chiapas, àrea que es considerava amb un gran potencial revolucionari ja que reunia unes 
condicions socials i geogràfiques que beneficiaven les tàctiques guerrilleres. Després d’organit-
zar la infraestructura necessària a la capital mexicana i altres ciutats del nord, el FLN establí el 
seu primer campament guerriller a la Selva Lacandona l’any 1972 (De La Grange i Rico, 1997; 
Mentinis, 2006).

1.2.3. CREIXEMENT DE MOVIMENTS CAMPEROLS: EL CONGRÉS INDÍGENA

L’any 1970, Luís Echeverría esdevingué President de Mèxic. Ostentava el càrrec de Ministre de 
l’Interior quan es produí la massacre de Tlatelolco, de manera que se l’acusava de responsabi-
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litat directa o complicitat amb la massacre i altres maniobres repressives. Després d’una nova 
massacre estudiantil durant el mandat presidencial d’Echeverría, l’any 1971, s’encetà una etapa 
en què el President volgué netejar la seva imatge. Per això les polítiques del Govern federal dels 
anys 1970 buscaven una pacificació del descontent camperol, treballador i estudiantil. En l’àm-
bit rural es promogué la creació d’organitzacions camperoles, programes de desenvolupament 
rural i la promoció de la creació noves associacions d’ejidos (terres de propietat col·lectiva que 
poden ser heretades però no venudes). Les polítiques del govern, tanmateix, no provocaren cap 
canvi estructural puix que deixaren intactes els interessos de les grans elits rurals. És per això 
que la vida rural no assolí unes millores qualitatives. Aquest és un altre factor, així com les polí-
tiques d’Echeverría, que explica la gran proliferació de moviments camperols durant la dècada 
dels 1970 (Ortiz, 2001; Mentinis, 2006).

Aquesta intensa activitat política seria el bressol d’on naixeria l’EZLN i bevia, també, dels 
intents d’organització rural que es realitzaren duran aquells anys. El més important és el Con-
grés Indígena, proposat pel Govern i organitzat el 1974 pel bisbe de San Cristóbal, Samuel 
Ruiz, un entusiasta de la Teologia de l’Alliberament. Autors com Condearena (1997) afirmen 
que si cal escollir un moment per marcar el començament de la història de la sublevació xiapa-
nenca, aquest seria la celebració del congrés. Després d’un any de preparació, el 13 d’octubre, 
en ocasió del 500 anys del naixement de Bartolomé de las Casas, 1.230 delegats donaren inici a 
un congrés que fou un instrument cohesionador del patiment i descontent dels indígenes tzot-
zils, txols, tzeltals i tojolabals que allà es congregaren. El congrés implicà reunions, assemblees 
i acords en els quals hi van participar més de 250.000 indígenes procedents de 327 comunitats. 
En sortiren quatre ponències temàtiques: terra, comerç, educació i salut. Els plantejaments i 
resolucions van desbordar del tot el plantejament inicial del congrés, i tot plegat fou l’origen 
d’una nova etapa d’organització i lluita que desembocaria en certa manera, vint anys després, 
en la sublevació zapatista.

En aquest context, el paper de l’Església catòlica fou de catalitzador ja que la institució 
eclesiàstica gaudia d’un ampli suport per part dels camperols. De fet, autors com Legorreta 
(1996) defensen que l’Església jugà un paper important en produir les condicions ideològiques 
per portar la gent a la lluita, però en canvi no proporcionà els mitjans per fer-ho. Això s’explica 
perquè els catequistes, ben formats en les diòcesis per difondre la Teologia de l’Alliberament, 
tenien en canvi un dèficit important d’experiència i rerefons polítics per tirar endavant aquesta 
tasca. De fet, els maoistes foren convidats per les diòcesis per donar una mà en l’organització 
popular segons les tàctiques de la Guerra Popular Prolongada de Mao (Mentinis, 2006).

Aquest procés d’organització popular propiciat pel Congrés Indígena —entre altres ele-
ments que hem esmentat— produí una gran emergència d’organitzacions camperoles i també, 
en menor mesura, de grups armats.3 Els processos d’organització camperola que el Congrés 

3 És el cas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión de Uniones (UU), l’Orga-
nización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). També n’hi havia de més petites com la Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas (CNPI), Alianza Campesina Revolucionaria (ACR), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el Movimien-
to Magisterial i la Alianza Campesina 10 de abril. La presència d’aquest eixam d’organitzacions indicava un profund descontent i 
desconfiança cap a les organitzacions populars oficials (Condearena, 1997). El cas de l’OCEZ fou interessant puix que esdevingué 
l’organització més àmplia i activa de tot l’Estat, i es mantingué fora de la política de partits, a diferència de la CIOAC, i tampoc 
no mesclà la seva activitat amb les agències governamentals, a diferència de la UU (Condearena, 1997).
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Indígena aconseguí catalitzar foren diversos. Una de les majors organitzacions que es formaren 
a la Selva Lacandona fou el K’ ip Tic Talekumtasel (Quiptic) (en llengua tzeltal, «Unim les nos-
tres forces per progressar»), el 1975. Quitpic reunia dimensions culturals, econòmique, socials 
i religioses i es pot considerar que era un moviment sorgit del Congrés Indígena. Altres movi-
ments que feren acte d’aparició durant aquells anys són la Unión de Ejidos Tierra y Libertad i 
la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata. Hi havia una demanda bàsica que aquests grups 
tenien com a denominador comú: «terra i llibertat». Tanmateix, les protestes de treballadors i 
camperols indígenes a Chiapas durant la dècada dels 70 foren durament reprimides per part de 
l’Estat i per part de grups paramilitars creats pels grans propietaris de la regió amb el suport del 
govern, com el cas de les guardias blancas. L’assassinat i desaparició de camperols era quelcom 
habitual i sistemàtic (Mentinis, 2006). A principis dels anys 1980 aquesta situació no semblava 
millorar i sorgiren nous grups. Cap al 1982 els militants del FLN i altres organitzacions aliades 
ja havien entrat en contacte amb gent d’organitzacions camperoles i comunitats, tot cooperant 
amb la recentment creada organització catòlica Slop (terme tzeltal que es podria traduir com 
«arrel»), que tenia com a principal objectiu l’organització de la resistència indígena (Mentinis, 
2006).

1.2.4. TOMB NEOLIBERAL A MÈXIC

Precisament, el febrer, març i desembre de 1976 es celebren uns acords secrets entre el govern 
mexicà i el FMI que estableixen certes condicions que Mèxic haurà de complir per rebre crèdit: 
reducció de la despesa pública, disminució de salaris, liberalització del comerç exterior i l’estí-
mul a les inversions privades. Seria l’entrada de facto de l’Estat mexicà a l’ortodòxia neoliberal. 
Si fins al 1976 els grans pal·liatius per la crisi havien estat l’endeutament extern i financer, a 
partir de 1977 seran els propis recursos naturals (petroli i gas), a través de la seva explotació i 
exportació massives, els vehicles per intentar superar-la (Condearena, 1997).

Paral·lelament, el malestar a Chiapas també fou abonat per esdeveniments que, d’una ma-
nera o altra, marcarien la situació dels seus habitants. És el cas de l’arribada de 100.000 re-
fugiats de Guatemala, l’any 1981, que fugien de les campanyes del govern militar del general 
Efraín Ríos Montt. En aquell període foren habituals les incursions de l’exèrcit guatemalenc 
a la selva de Chiapas. Aquest procés, juntament amb la crisi del camp xiapanenc, les expulsi-
ons —disfressades de problemes religiosos— de vàries comunitats de Los Altos, afegit al fet 
que els propietaris de cultius de cafè preferien la contractació il·legal i més barata de mà d’obra 
guatemalenca enlloc dels tradicionals treballadors xiapanencs, provocà un gran desplaçament 
de població indígena cap a les ciutats (Condearena, 1997).

L’etapa que s’encetava amb els acords neoliberals es caracteritzaria, també, pels habituals 
fraus electorals i els moviments de la maquinària del PRI per mantenir-se en el poder, al mateix 
temps que el neoliberalisme trobava en Mèxic un fidel representant. La dura repressió contra 
moviments populars i partits de l’oposició no impedí que s’anés gestant una vertadera rebel·lió 
de la societat civil, contra el neoliberalisme i els abusos de l’Estat mexicà. Un dels punts d’infle-
xió en aquest procés es produí l’any 1994 amb l’entrada en vigor del Tractat de Lliure Comerç 
i el simultani aixecament zapatista (Condearena, 1997).
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1.3. L’EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

La matinada de l’1 de gener de 1994, just el dia que entrava en vigor el Tractat de Lliure 
Comerç entre Canadà, EEUU i Mèxic, uns 3.000 guerrillers indígenes tzotzils, tzetzals, tojo-
labals, zoques, txols i ma’ams, armats i amb els rostres ocults per passamuntanyes negres o mo-
cadors vermells, van ocupar diverses ciutats de l’Estat de Chiapas, al sud-est mexicà. Els rebels 
es feien dir «Ejército Zapatista de Liberación Nacional» i parlaven, en un comunicat, de «segles 
d’explotació dels pobles indígenes», dels «crims del neoliberalisme global» i de la «lluita per la 
terra, la justícia, la llibertat i la democràcia per a tothom» (Mentinis, 2006: xi). Com comença, 
emperò, aquest procés? A continuació ho repassam breument.

1.3.1. EL PRIMER CAMPAMENT ZAPATISTA

L’any 1983, en un moment de màxima repressió per part de la policia, forces armades i grups 
paramilitars, i després que un nou grup de militants arribés des de la ciutat per unir-se a la guer-
rilla, les Fuerzas de Liberación Nacional —que venia d’un procés de canvis interns en què havia 
incorporat guerrillers indígenes— es rebatejà com Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) (Mentinis, 2006:). Així, la data en què, per primera vegada, onejà la cèlebre estrella 
roja sobre fons negre dels zapatistes és el 17 de novembre de 1983, quan tres indígenes i tres 
ladinos —entre els quals hi havia antics membres del FLN— instal·laren el primer campament 
a la selva Lacandona de les munanyes del sud-est mexicà, altrament dit, «el último rincón de la 
patria». Aquell gest era, oficialment, la fundació de l’EZLN (Condearena, 1997).4

Els anys que vingueren després foren una preparació constant de la nova organització, que 
adoptà una doctrina defensiva tot evitant l’acció directa i prioritzant l’organització interna de 
les seves bases militars i civils en les comunitats indígenes. L’exèrcit zapatista visqué un gran 
creixement en poc temps, mentre que Quiptic visqué una crisi particular que portà a la sortida 
de líders maoistes, mentre que l’any 1988 l’organització es fusionà amb ARIC. Després d’in-
tents d’infiltració per part dels zapatistes, que tenien la intenció de controlar ARIC i impedir 
el desenvolupament de tendències reformistes que s’oposaven a les revolucionàries, finalment la 
facció revolucionària abandonà ARIC i s’inserí en el procés zapatista de formar una organitza-
ció rival: Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), que aviat 
esdevindria el front polític de l’EZLN (De La Grange i Rico, 1997; Ortiz, 2001; Mentinis, 
2006).

Paral·lelament, a partir del 1985, s’inicia una nova etapa en la lluita agrària. Les demandes 
de les organitzacions xiapanenques canvien: a la lluita per la terra s’hi sumen les demandes per 
la llibertat política i la democràcia i, a més, les demandes de caràcter indígena: dignitat i respec-
te a la cultura. Aquests canvis foren l’inici d’una consciència més àmplia i unes reivindicacions 
que anaven més enllà de l’àmbit local, base del que serien les cèlebres demandes de l’EZLN 
(Condearena, 1997).

La figura del Subcomandante Marcos ha estat la més coneguda i icònica de l’EZLN. Mar-

4 El terme «ladino» és un derivat de «latino» i es fa servir a Amèrica central per designar la població mestissa.



132

CAPÍTOL 3

cos és un exprofessor de filosofia de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, i des 
de la insurrecció zapatista ha escrit una vasta obra, principalment formada per articles publicats 
en el diari mexicà La Jornada. Els escrits de Marcos contenen anàlisi de la política mexicana i 
mundial, escrits en un estil irònic inspirat en el «realisme màgic» dels escriptors del boom literari 
llatinoamericà com ara Gabriel García Márquez o Alejo Carpentier. El subcomandante és un 
crític radical del neocolonialisme i neoliberalisme que pateix Amèrica llatina. Segons autors 
com Keucheyan (2013), el seu cas és semblant al de Álvaro García Linera, el pensador bolivià 
que arribà a ser vicepresident del país de la mà d’Evo Morales, el 2005.5

Cap al 1986, l’Ejército Zapatista estava constituït per una columna de 40 combatents. 
Durant els tres primers anys, els ladinos es dedicaren a aclimatar-se a les condicions de vida de 
la selva. Seria just després d’aquest període d’adaptació que els rebels prendrien contacte amb 
les comunitats, cosa que generaria un increment imparable en les seves files. Les causes que 
expliquen aquest creixement són diverses: des de les condicions ancestrals de Chiapas, que són 
històricament dures, fins a la gran presència d’organitzacions socials, camperoles i indígenes 
que constituïen una bona base per a la rebel·lió, passant per la repressió, que anà tancant les 
portes legals a les reivindicacions indígenes. Endemés, cal senyalar que cap a l’estiu de 1988 
Mèxic vivia una situació de gran inestabilitat política. El president electe, Carlos Salinas, estava 
envoltat d’una greu polèmica per les denúncies de frau electoral per part de l’oposició, tan de 
dretes com d’esquerres (Condearena, 1997; Mentinis, 2006).

Però Condearena (1997) senyala que la raó més important que fa créixer l’EZLN és l’encer-
tat canvi que feren del projecte revolucionari que portaren a la Selva: saberen subordinar el seu 
pla original a la realitat i necessitats dels habitants de la regió, així com les formes organitzatives:

L’EZLN patí en aquells temps, i ho ha seguit fent, una gran derrota que en realitat significà 
el seu èxit: permeté que la realitat derrotés la teoria, que la vida que es viu s’imposés als pen-
saments que es teixeixen amb regle, compàs i manual en mà. És així com l’EZLN, com a or-
ganització d’avantguarda, perdria terreny ràpidament davant l’avanç de l’apropiació del pro-
jecte revolucionari per part de les comunitats indígenes (Condearena, 1997: 76-77).

En paraules del propi Marcos:

Nos rendimos a las comunidades y ahí es cuando nos extendimos y crecimos explo-
sivamente. Creo que nuestra única virtud como teóricos fue la humildad para reco-
nocer que nuestro esquema no servía, que era muy limitado, que debíamos adecuar-
nos a lo que la realidad nos fuera imponiendo (citat a Condearena [1997: 77]).

5 García Linera formà part del grup guerriller Ejército de guerrilla Tupac Katari. El katarisme (que deu el nom al rebel indígena 
Tupac Katari, 1750-1781) considera que després del colonialisme espanyol, les elits del país van instaurar un colonialisme 
«intern», de manera que defensa la identitat i les tradicions aimara i quètxua. García Linera, en formar part d’aquest moviment, 
combinà la seva formació marxista clàssica amb l’enfocament d’identitat, en una barreja de marxisme i indigenisme que ja s’havia 
començat a forjar amb Mariátegui. La guerra de l’aigua del 2000, a Cochabamba, fou un exemple de la multiplicació de lluites 
socials sostingudes pels nous estrats urbans empobrits, freqüentment d’origen indígena. García Linera és el principal teòric de les 
noves formes de lluita, que ell ha emmarcat a partir de les obres de Negri i Bordieu (Keucheyan, 2013).
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La crescuda vertiginosa de l’EZLN fa que les tropes estiguin disperses arreu de diverses 
cañadas i regions. Cap a l’any 1990, els rebels compten amb milers de persones en armes, però 
el seu esquema de regions convertia l’exèrcit en quelcom poc operatiu. Aquesta problemàtica 
se solucionà gràcies a la capacitat organitzativa de les comunitats: es tira endavant un procés 
integrador en què les regions i els seus comandaments comencen a unir-se i a estructurar-se 
en el que posteriorment es transformaria en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena 
(CCRI). Representants de les set ètnies que componen l’EZLN —tzotzil, tzeltal, tojolabal, 
txol, mame, zoque i mestissa— donarien vida a una àmplia estructura que seria, des de llavors, 
la que dirigiria políticament l’exèrcit rebel. A més a més, un fet d’importància es produeix el 
juliol de 1991 amb la constitució de l’Alianza Nacional Campesina Independiente (ANCIE), 
l’objectiu de la qual era la solució al problema agrari. La seva presència oxigenaria l’ambient 
del moviment camperol, i la seva identificació amb les demandes de l’EZLN és total, donant 
suport sense reserves el moviment zapatista (Condearena, 1997).

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), creat el 1992, fou una de les polí-
tiques de benestar estrella de Salinas, que comptava amb fons del BM per «modernitzar» les 
àrees pobres de Mèxic, Chiapas inclòs, i construir-hi diverses infraestructures. La realitat fou 
que els recursos foren controlats pel PRI i destinats en bona mesura a la compra de lleialtats per 
part dels dirigents del partit, així com també a la construcció de nous centres penitenciaris. El 
mateix any, el moviment camperol rebria un cop molt dur quan el govern de Salinas reformà 
l’article 27 de la Constitució i elaborà una nova Llei agrària. Aquestes reformes, en la pràctica, 
suprimiren el dret dels camperols a sol·licitar la redistribució de la terra i permetien la priva-
tització dels ejidos, que constituïen la base de la subsistència de moltes comunitats indígenes 
(Condearena, 1997; Mentinis, 2006).6

Tot plegat portà que les comunitats tiressin endavant un procés de consulta casa per casa 
que duraria gairebé un any i que constituïa un vertader clam de «¡ya basta!» que duria les 
comunitats a l’aixecament.7 Cap al 1992, per tant, la sublevació de la selva Lacandona ja era 
imparable. Abans, emperò, el moviment zapatista i l’exèrcit rebel tingueren temps d’enriquir 
els seus plantejaments polítics tot incorporant noves dimensions. Era el cas del feminisme, com 
quedà palès el març de 1993, durant la discussió de les Leyes Revolucionarias, quan es presentà 
la Ley Revolucionaria de Mujeres. El document, compost de 10 punts, reivindicava el dret de les 
dones a participar de la lluita, del treball, a decidir elles mateixes el nombre de fills i filles, par-
ticipació en l’àmbit de la salut i l’educació, el dret a triar lliurement la seva parella, l’exigència 
de càstig sever als agressors de les dones i la reivindicació de poder ocupar càrrecs de direcció 
en l’organització, així com a posseir graus militars igual que els homes. Aquesta llei causà una 
vertadera «revolució» en el si de les comunitats zapatistes, tot i que les problemàtiques vincula-
des al patriarcat no han desaparegut (Condearena, 1997).

Malgrat que les agències d’intel·ligència de Guatemala havien informat les seves contraparts 

6 Un ejido és una terra comunal que pot ser heretada però no venuda.

7 Les consultes eren una pràctica zapatista habitual que tenia com a objectiu informar i implicar la població civil en assumptes 
d’importància política. En el context dels moviments antiglobalització, les consultes zapatistes serviren de font d’inspiració per 
projectes similars a nivell europeu. És el cas de la Consulta Social Europea, una campanya que pretenia polititzar el paper d’Eu-
ropa en l’escenari neoliberal de la globalització. Més informació: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/catala/consulta.
htm>.
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mexicanes de l’existència d’un grup guerriller a la Selva Lacandona, generalment s’havia consi-
derat que era petit i mal armat. El descobriment, però, l’any 1993, d’un camp de guerrillers al 
bell mig de la jungla deixà clar que la guerrilla estava més ben organitzada i equipada del que 
es pensava (De La Grange i Rico, 1997; Mentinis, 2006). El context polític en aquell moment, 
però, no aconsellava a actuar contra les guerrilles: Mèxic es preparava per entrar a la NAFTA, 
la qual cosa s’interpretava com un accés al «Primer Món», cosa que Salinas havia pregonat com 
la solució als problemes econòmics. Endemés, durant la campanya Salinas s’havia compromès 
a millorar les relacions amb les poblacions indígenes del país. Una operació militar a la selva 
Lacandona, una àrea habitada quasi exclusivament per indígenes, així com la mera admissió 
de l’existència d’una organització guerrillera a Chiapas, podia complicar les negociacions amb 
els EEUU i tenir conseqüències desastroses per al govern. Al cap i a la fi, Salinas pregonava 
l’existència d’un clima d’estabilitat social arreu del país. El mateix Ministre d’Interior, Patro-
cinio González, sortí al pas dels rumors de la presència guerrillera a Chiapas i ho negà tot en 
veure que el simple rumor podia posar en perill la inversió estrangera. La realitat és que ningú 
no s’havia imaginat la dimensió d’aquesta guerrilla, qüestió que fou clarament subestimada per 
part del govern (Mentinis, 2006).

Un any abans del descobriment del camp guerriller per part de l’Estat, les comunitats in-
dígenes estaven immerses en un procés de reunions i discussions per decidir el futur de la seva 
organització. Aquestes converses conclogueren amb la decisió majoritària de declarar la guerra 
a l’Estat mexicà i autoritzar el Subcomandande Marcos, el líder mestizo de l’EZLN —i que a 
partir de 1994 seria el portaveu— a fer tot el necessari per preparar aquesta guerra. Aquell 12 
d’octubre de 1992, quan arreu del país es commemoraven els 500 anys de «l’encontre entre dos 
mons», tal com versava la versió oficial, uns 10.000 indígenes (la meitat dels quals formaven 
part d’ANCIEZ) es manifestaren a San Cristóbal commemorant a la seva manera aquesta 
«mentida cultural de l’encontre entre dos mons». Després de tombar una estàtua del conqueri-
dor espanyol i fundador de la ciutat, Diego de Mazariegos, la multitud es dispersà de nou per 
les muntanyes xiapanenques. Sense que ningú no se’n adonés, aquella era la primera aparició 
pública dels zapatistes. Quinze mesos després aquells mateixos indígenes reapareixerien, però 
aquesta vega emmascarats i armats per declarar la guerra al govern mexicà (Monsivais, 1999; 
Mentinis, 2006).

1.3.2. «HOY DECIMOS ‘YA BASTA’»: L’AIXECAMENT ZAPATISTA DE 1994

Mitja hora després de sonar les campanes que marcaven l’inici de 1994, l’EZLN entrava pels 
carrers de San Cristóbal de las Casas. Més de 900 combatents prengueren la ciutat «per recor-
dar a Mèxic i al món que a la mateixa hora que entrava en vigor el Tractat de Lliure Comerç 
existia un altre Mèxic oblidat». Simultàniament, també queien en mans de l’exèrcit insurgent 
les cabeceras —capitals administratives— d’Ocosingo, Margaritas i Altamirano, en l’anome-
nada operació «envolvimiento», mentre que Chanal, Oxchuc i Huistán eren preses en l’operació 
«aproximación». La data escollida era prou simbòlica. Tot i que lluitaven contra l’explotació 
política i econòmica dels indígenes, els zapatistes entengueren que els acords de liberalització 
comercial com el TLC, i el neoliberalisme en general, contribuïen profundament a la desespe-
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rada situació de Chiapas (Nash, 2001; Condearena, 1997).
En la presa de San Cristóbal, sens dubte la més important i simbòlica, els rebels van desar-

mar centenars de guardias blancas, que durant tant de temps havien personificat la repressió de 
les comunitats xiapanenques.8 L’operació se saldà amb un sol ferit, un policia al qual l’exèrcit 
indígena disparà cinc trets a les cames. Es van obrir comerços per posar els productes al servei 
de la població i es van ocupar edificis públics i comissaries que havien estat indrets testimonis 
de detencions i tortures durant anys. Les parets de la ciutat s’engalanaren amb la Primera De-
claración de la selva Lacandona, tota una declaració formal de guerra que donava a conèixer els 
motius generals de l’aixecament (Condearena, 1997).9 Els portaveus llegien el manifest i expli-
caven el per què del passamuntanyes: no era pas per por; simplement, volien evitar protagonis-
mes, volien deixar clar que la seva direcció era col·lectiva. Així, amb el passamuntanyes «no hi 
havia rostres, ni persones indispensables, qualsevol podia ser zapatista» (Condearena, 1997).

En la presa de Las Margaritas es produí un tiroteig i diverses persones moriren: un civil i 
diversos policies i insurgents. De fet, es diu que entre les baixes rebels s’hi trobava un dels tres 
ladinos que arribà el 1983 a la selva Lacandona i fundà el primer campament de l’EZLN. Però 
fou la presa d’Ocosingo la que generà més enfrontaments amb l’arribada, el dia següent, de 
l’exèrcit mexicà que aprofità alguns errors tàctics de l’EZLN. Durant les primeres hores d’ai-
xecament els zapatistes alliberaren els presoners d’importants centres penitenciaris de la zona 
(Condearena, 1997).

El dia 5 de gener les tropes zapatistes havien abandonat totes les seves posicions inicials i 
estaven en clara retirada amb el seu objectiu complert. Tanmateix, eren bombardejats des de 
posicions aèries. La dinàmica del conflicte féu que es produïssin nombrosos desplaçaments 
cap a les cabeceras municipals, unes 20.000 persones en un primer moment. El 12 de gener, 
el president Carlos Salinas de Gortari ordena un cessament del foc unilateral com a condició 
prèvia per encetar un procés negociador. Així es tancava aquesta primera etapa del conflicte tot 
deixant desenes de víctimes mortals, detencions, tortures i desplaçaments. El 20 de gener s’a-
provà una controvertida Llei d’Amnistia que apel·lava a la petició de perdó per part dels rebels, 
un gest que l’EZLN es negà a realitzar argumentant que ells, en tant que víctimes d’anys i anys 
d’opressió, no havien de demanar perdó per res. Finalment, el febrer, comencen les converses 
entre l’Estat mexicà i l’EZLN a la catedral de San Cristóbal sota una gran vigilància per part 
d’organitzacions de la societat civil. No hi hauria acords i durant els següents mesos la milita-
rització de Chiapas era un realitat palpable (Condearena, 1997).

Però més enllà del conflicte armat, cal remarcar el paper de la societat civil mexicana, que 
es mobilitzà a favor de la pau constituint la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas 
y Campesinas (CEOIC) i mobilitzant-se a San Cristóbal demanant que es retirin les forces 
armades federals (Condearena, 1997). Aquesta implicació de la societat civil, juntament amb la 

8 El nom de «guardias blancas» prové del context de la revolució d’octubre de 1917 i de les forces armades que els propietaris 
van organitzar per defensar-se de les expropiacions per part del govern. Aquests cossos en defensa de les grans propietats privades 
s’anomenaren guàrdies blanques, mentre que el govern constituí les guàrdies roges per combatre-les. En el cas de Xiapes, les 
guardias blancas prenen cos durant el mandat del governador Samuel León Brindis (1958-1964), que les va fer oficials el 1961 
mitjançant un decret que permetia portar armes i contractar «policies particulars». Els finqueros, grans terratinents, s’arribaren a 
erigir com un obstacle fins i tot pel Tractat de Lliure Comerç i des del govern s’intentà en algunes ocasions desarticular-los. Han 
jugat un paper central en la repressió de camperols a Chiapas.

9 Veure Annex per llegir la Declaración de la Selva Lacandona completa.
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repressió contra camperols i indígenes de Chiapas, convertirien els anys següents el conflicte en 
un enrevessat procés polític que encara dura. Nogensmenys, una de les seves particularitats és la 
seva internacionalització i les dinàmiques de caire «global» que l’aixecament zapatista catalitzà. 
A continuació ho veiem.

1.3.3. LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE

La irrupció d’un moviment armat tan gran i compost en la seva majoria per camperols indíge-
nes, i representant un ventall de demandes que va des de la terra i l’habitatge fins a la democrà-
cia i la justícia, fou quelcom que agafà per sorpresa les elits polítiques mexicanes, però també 
esdevingué tot un fenomen singular que aclaparà l’atenció acadèmica (Olesen, 2005). No es 
pot dir, però, que l’Estat mexicà desconegués les maniobres insurgents de l’exèrcit zapatista. De 
fet, poc abans de la signatura del TLC, ocultà a l’opinió pública la troballa d’un assentament 
guerriller, probablement amb la intenció de no haver de reconèixer la seva existència. Amb tota 
probabilitat, el govern subestimava la força de l’EZLN (Condearena, 1997).

Certament, l’EZLN semblava un anacronisme en el context de post-Guerra Freda. Més 
que una insurgència tradicional, l’alçament zapatista ha estat considerat de diverses maneres: 
com un «esdeveniment mediàtic», «el primer moviment de guerrilla informacional» (Castells, 
1997); se’ls ha considerat «reformistes armats» (Castañeda, 1995), «demòcrates armats» (Tou-
raine, 1996), «nacionalistes desesperats» (Callahan, 2001) o de «rebel·lió postmoderna» portada 
a terme per «una guerrilla petita i mal armada» l’èxit de la qual ha estat confinat en la «guerra 
de paraules» (New York Times citat a Callahan, 2001: 37). El propi Carlos Fuentes (1994) ar-
ribà a etiquetar l’EZLN com la «primera rebel·lió post-comunista d’Amèrica Llatina»; altres 
han definit els zapatistes com a «reformistes armats» (Castañeda, 1995) o «demòcrates armats» 
(Touraine, 1996). Hi ha analistes que insisteixen a limitar l’impacte del zapatisme en les «intel-
ligents», «provocadores», «enginyoses» i «literàries» intervencions i escrits del Subcomandante 
Marcos (Callahan, 2001). En canvi, altres analistes consideren el fenomen «zapatisme» com a 
peça angular del trencament de la tradició revolucionària leninista i l’emergència d’una nova 
cultura política i un nou llenguatge (Holloway, 2005).

En qualsevol cas, tot d’una quedà clar que els rebels de Chiapas no eren una simple conti-
nuació de la històrica tradició guerrillera d’Amèrica llatina. O més ben dit, ben aviat el propi 
EZLN entengué que el potencial d’un aixecament armat en aquella conjuntura era poc prome-
tedor. Per això, tan sols 12 dies després de l’aixecament, l’EZLN s’embarcà en una nova etapa 
caracteritzada pel paper simbòlic de les armes i per la participació de les bases tot renunciant a 
qualsevol aspiració —tanmateix impossible— de conquerir el poder polític:

la «otra» política no busca ocupar el espacio de la política partidaria, nace de la crisis de esta y tiende 
a ocupar el espacio que no es cubierto por el quehacer partidista. La «otra» política busca organizarse 
para «voltear» la lógica de la política partidaria, busca construir una nueva relación de la Nación con 
sus partes: ciudadanos que tienen derecho a serlo de tiempo completo, diferenciados y específicos, 
unidos por una historia y por lo que deviene esta historia. Esta nueva relación implica tanto al gobi-
erno y los partidos políticos, como a los medios de comunicación, las iglesias, el ejército, la iniciativa 
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privada, las policías, el Poder Judicial, el Congreso de la Unión (Muñoz Ramírez, 2003: 152-153).

Tot i patir una repressió constant i devastadora, l’EZLN plantejà la batalla en el terreny 
democràtic de la paraula i les idees i aconseguí esperonar tot un influent moviment zapatista 
que ha jugat un paper clau en la política mexicana, però també més enllà d’aquestes fronteres 
(Olesen, 2005).

El que començà essent un lluita de guerrilla «clàssica», s’anà transformant —gràcies a la 
seva interacció amb les comunitats indígenes, les organitzacions de la societat civil i els grups 
de drets humans que s’acostaren a la regió per donar suport a l’aixecament— en una poderosa 
xarxa global de suport zapatista. Tal i com explica el propi Marcos,

Pensábamos que la gente no nos haría caso o que se uniría a nosotros para luchar. Pero su re-
acción no fue ninguna de ambas. Resultó que toda esta gente, que eran miles, decenas de 
miles, cientos de miles o tal vez millones, no querían levantarse con nosotros [...] pero tam-
poco querían que nos aniquilaran. Querían que dialogáramos. Esto rompió todos nuestros es-
quemas y acabó caracterizando al zapatismo, al neozapatismo (citat a Graeber, 2002).

A més, les xarxes zapatistes foren de les primeres en emprar les noves tecnologies digitals 
per facilitar un model organitzatiu innovador que involucra les lluites arrelades localment però 
vinculades globalment en xarxa (Juris, 2008; Cleaver, 1995), emprant telèfons, fax i Internet 
per compartir informació. En aquest sentit, l’ús d’aquestes tecnologies per part del zapatisme 
s’ha arribat a considerar una «social netwar» moderna (Ronfeldt i altres, 1998).

Així, encara que l’EZLN és un moviment dedicat principalment a la lluita pels drets dels 
indígenes de Chiapas, ha tingut èxit en convertir la seva particular lluita en un símbol per altres 
lluites, universalitzant, així, la seva crida. La seva apel·lació era a la solidaritat global basada en 
la diversitat i l’autonomia. I això es pot interpretar, com veurem, com el resultat de la natura-
lesa inclusiva i oberta de la visió política de l’EZLN, i al mateix temps com una «exigència del 
guió» del context de les lluites socials de finals de segle XX. Així, l’EZLN invoca una mena 
de consciència global que emplaça la gent a reconèixer les seves pròpies situacions. Rebutja el 
rol de l’avantguarda, considerant que és la societat civil la força conductora del canvi, mentre 
que el paper de l’EZLN es restringeix a «obrir espais i convocar actors» (Olesen, 2005); crear 
el context perquè passin coses, podríem dir.10 Els casos paradigmàtics d’aquesta tasca són el 
seu èmfasi en les consultes («caminar demanant»), que denoten una extensa preocupació per la 
qüestió de les relacions entre la societat civil basades en l’horitzontalitat i la democràcia directa, 
i també els Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, tota una fita del moviment 
(Juris, 2008; Olesen, 2005).

En aquesta línia, Olesen (2005) ha estudiat en detall el procés d’internacionalització del za-
patisme, tot constatant que, des del primer de gener de 1994, un nombre extraordinari d’actors 
de la societat civil, principalment d’Europa i EEUU, han dirigit els seus esforços solidaris cap 
als esdeveniments de Chiapas. Malgrat la distància i la dispersió geogràfica, els actors relaci-

10 S’ha arribat a parlar d’una «transnational counterpublic» zapatista, una conceptualització de l’esfera pública transnacional 
que supera la dicotomia institucions – societat civil i que es basa en la crítica de Fraser a Habermas (Olesen, 2005).
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onats amb la solidaritat envers el zapatisme formen tot un entramat informal que es relaciona 
però que, alhora, no és pas cap actor unitari sinó que és heterogeni i autònom.

Amb el pas del temps s’ha vist el paper clau que el procés zapatista jugà en l’articulació del 
«moviment antiglobalització». No només per la presència i influència zapatista en les mobilit-
zacions d’acció directa, com per exemple el 30 de novembre de 1999 a Seattle (Callahan, 2001), 
sinó també pel seu paper de dinamització de les resistències a la globalització neoliberal que ja 
existien. Els zapatistes no coordinaren les accions globals del moviment, però activaren mili-
ons de descontents, els quals s’organitzaren políticament i amb rapidesa en coalicions efectives 
sota l’eslògan «Ya basta!». Com veurem més endavant, les diferents accions globals pogueren 
emergir, en part, com a conseqüència dels encuentros zapatistes i les consultas que el zapatisme 
promogué com a part de la seva estratègia de mobilització contra el neoliberalisme. Tal i com 
afirma Vandana Shiva, «no hi hagué cap cervell que organitzés l’atac a la maquinària neoliberal 
a Seattle, sinó més bé una invitació a ser part de la resistència global, i els zapatistes foren els 
primers en escriure-la» (Callahan, 2001).

Així, tal i com senyala Landeros (2014), l’EZLN ha dut a terme el que es pot qualificar com 
un exercici quotidià d’autonomia indígena. Durant la seva història, l’EZLN ha tingut diferents 
estratègies de resistència que passaren per la formació política i l’organització de base, durant 
l’època de la clandestinitat, a la guerra frontal contra l’Estat mexicà el 1994, per després cen-
trar-se en la lluita política pel reconeixement jurídic de la diversitat cultural, social, econòmica 
i ambiental dels pobles indígenes tan de Mèxic com de tot el món. En aquesta lluita política, 
els zapatistes han convocat la solidaritat internacional per tal de crear i enfortir aliances amb 
la societat civil.11

Tot plegat, segons Keucheyan (2013), acabava configurant una teoria política del zapatis-
me articulada en dos elements: l’indigenisme i les teories de l’antipoder. Pel que fa el primer 
d’aquests elements, Marcos milita a favor de la integració dels indígenes en la nació mexicana, 
sobre la base d’un fet comprovat: malgrat la integració «formal», els indis encara són víctimes 
de greu segregació. Marcos és un representant del pensament «minoritari», és a dir, de la valo-
rització de la condició de la minoria, que s’origina en part en el postestructuralisme. En aquest 
sentit, encarna l’encontre d’aquest corrent i de les reivindicacions indigenistes mexicanes. En 
segon lloc, tenim la influència en Marcos de les teories de l’«antipoder» i, especialment, per la 
que desenvolupa John Holloway i el seu rebuig a la presa del poder estatal, apostant més aviat 
per aprofitar les «escletxes de llibertat» que el capitalisme produeix inevitablement. Això separa 
Marcos del marc leninista i del model guerriller llatinoamericà d’inspiració cubana. Tal i com 
diu le mateix Marcos, «no queremos el poder, queremos poder».

Tal i com indiquen Antentas i Vivas (2009), els zapatistes foren els primers en codificar 
un discurs general de crítica al «nou ordre mundial» del Consens de Washington i d’EEUU 
com a primera potència hegemònica, tot ubicant la seva lluita en el marc de la defensa de «la 
humanitat i contra el neoliberalisme»; els mateixos zapatistes també foren els primers en mirar 
d’articular una resistència internacional contra el nou ordre mitjançant la convocatòria dels 
Encuentros, en un context d’emergència i creixement de noves línies contestatàries.

11 Veure Landeros (2014) per una explicació del paper dels «Caracoles» en la construcció quotidiana de l’autonomia zapatista, 
així com també la figura institucional de les «Juntas de Buen Gobierno».
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1.4. ELS «ENCUENTROS» ZAPATISTES: LA LLAVOR DE L’AGP

Els antecedents de l’Acció Global dels Pobles poden ser esbossats l’any 1996 a la selva xiapanen-
ca del sud de Mèxic. Allà, l’EZLN convocà una trobada internacional de moviments socials per 
discutir problemes comuns provocats pel capitalisme neoliberal i traçar-ne les possibles alterna-
tives.12 La convocatòria era el resultat natural de la creixent internacionalització del moviment 
zapatista, que en poc temps comptava amb un gran nombre de grups que li donaven suport a 
nivell mundial, però especialment als EEUU i Europa. L’estudi d’Olesen (2005) traça el recor-
regut del zapatisme internacional i n’elabora una periodització útil per entendre la interacció i 
superposició de les xarxes zapatistes amb altres actors del moviment antiglobalització.13

Així, els zapatistes començaren a organitzar la solidaritat que arribava cap al seu moviment. 
Una de les maneres en què això es materialitzà fou amb la Primera Consulta, celebrada l’agost 
de 1995. L’estratègia zapatista de construir espais de participació i trobada no només a nivell 
indígena i estatal sinó també en el terreny internacional, s’accentuà a principis de 1996. El 30 
de gener d’aquell any es donà a conèixer la Primera Declaración de la Realidad contra el Neoli-
beralismo y por la Humanidad, document en què es feia una crida a la celebració d’Encuentros 
continentals i, posteriorment, una crida al Primer Encuentro Intercontinental por la Humani-
dad y contra el Neoliberalismo (Muñoz, 2003).

1.4.1. ENCUENTRO CONTINENTAL

En la Primera Declaración de la Realidad l’EZLN llançava una crida als activistes d’arreu del 
món per a establir un «pont» entre ells organitzant encuentros continentals durant els següents 
mesos, a mode de reunions preparatòries per l’Encuentro Intercontinental previst a Chiapas a 
meitat d’any, en el segon aniversari de l’aixecament zapatista, el gener de 1996. Més enllà del 
continent americà, aquests encuentros preparatoris s’arribaren a organitzar en indrets tan diver-
sos com Berlin, Tòquio o Sidney (Retain, 2007).

Així, el primer gran «assaig» del que serien els Encuentros es realitzà a escala continental del 
4 al 8 d’abril de 1996.14 La trobada portava per nom Encuentro Continental por la Humanidad 

12 Una crònica completa d’aquest Encuentro es pot llegir a Crónicas Intergalácticas, EZLN (1996).

13 L’autor estableix sis fases per analitzar el recorregut del zapatisme internacional (2005): (1) Gener de 1994 a febrer de 1995. 
La incipient xarxa internacional de solidaritat zapatista emergeix el mateix gener de 1994 com a protesta per la violència que es 
produeix en els dies posteriors a l’aixecament. La xarxa no gaudeix encara de cap mena d’infraestructura independent, sinó que les 
activitats es dugueren a terme per part de xarxes i moviments ja existents. (2) Febrer de 1995 a l’estiu de 1996. La xarxa interna-
cional de solidaritat zapatista comença a construir la seva pròpia infraestructura. (3) Estiu de 1996 al desembre de 1997. La xarxa 
internacional de solidaritat zapatista esdevé més polititzada i comença a superposar-se amb altres xarxes transnacionals. Aquesta 
politització és resultat de la crida de l’EZLN pel Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, 
celebrat a Chiapas el 1996. (4) Desembre de 1997 fins mitjans de 1998. Arrel de la massacre d’Acteal, produïda a Chiapas el 
desembre de 1997, la xarxa internacional de solidaritat zapatista experimenta el seu període d’activitats més intens. El focus es 
centra en les violacions dels drets humans i la militarització a Chiapas. (5) Mitjans 1998 fins abril de 2001. Aquest període ha 
estat més tranquil, en part per mor del silenci mantingut pel lideratge de l’EZLN i pel fet que les iniciatives per part de l’exèrcit es 
centraren principalment en qüestions internes de la política mexicana. (6) Abril de 2001 fins febrer de 2004.En aquest període es 
torna a posar en marxa l’activitat transnacional, tot i que no arribarà a assolir els nivells d’abans.

14 Per diversos motius l’arribada dels i les convidades es retardà, de manera que l’inici de la reunió, previst per la nit del 3 
d’abril, es postposà fins dia 4 (Condearena, 1997).
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y contra el Neoliberalismo i es celebrà a la comunitat de La Realidad (municipi de San Pedro de 
Michoacán). Acollí més de 300 activistes de procedències diverses com Canadà, EEUU, Mèxic, 
Guatemala, Costa Rica, Veneçuela, Puerto Rico, Equador, Brasil, Perú, Xile i Argentina. En 
total, allà hi havia representació de 82 organitzacions. L’eix central de la discussió d’aquestes 
jornades era compartir experiències de «com es viu, es resisteix i es lluita contra el neoliberalis-
me». Es constituïren cinc meses en les quals es debateren aspectes econòmics, socials, polítics, 
culturals i la seva relació amb els pobles indígenes. En total es presentaren 74 ponències escrites. 
Els dies de feina a l’Aguascalientes de La Realidad transcorregueren amb un relaxat programa 
que barrejava les hores de debat amb esdeveniments culturals. Diferents grups d’artistes, tan de 
les comunitats zapatistes com de la resta de l’Estat, anaren desfilant per l’escenari (Condearena, 
1997).

En la sessió inaugural (celebrada de nit, tot i que els treballs de les meses haguessin comen-
çat per la tarda) es llegiren diversos manifests de suport enviats per conegudes personalitats com 
Noam Chomsky, Rigoberta Menchú i Eduardo Galeano, entre d’altres. El discurs protocolari 
de l’EZLN el realitzà el propi subcomandant Marcos15. A continuació, en les diverses ponències 
de les meses de debat es coincidí a assenyalar que el model neoliberal «imposat» en els darrers 
20 anys mai no podrà oferir una sortida viable pel desenvolupament social dels distints pobles 
del món. Les ponències també relataren diferents experiències de lluita de cadascun dels movi-
ments presents (Condearena, 1997).

Durant els dies de feina part de la comandància zapatista assistí a cadascuna de les meses 
de treball i recollí els diferents debats amb la intenció de traslladar-los, més endavant, a les co-
munitats. El 8 d’abril es llegiren les conclusions de cada taula i es tancà l’acte amb la cerimònia 
de clausura. Després de quatre dies de feina els més de 300 participants d’aquest fòrum van 
concloure que, «per fer front amb èxit al neoliberalisme i obrir nous camins d’esperança», cal 
«reformular el pensament polític i replantejar a fons la qüestió del poder». Així, la lluita contra 
quest model implica «la construcció d’un projecte alternatiu en l’econòmic, el social, polític 
i cultural que permeti recuperar la sobirania». En les conclusions, que serien presentades en 
la trobada ulterior que es realitzaria del 27 de juliol al 3 d’agost, es remarcà que per entendre 
aquesta doctrina econòmica imperant des de fa més de 20 anys era necessari «un exercici nou 
i superior de política, transparent, ètic, integrador i vertaderament democràtic i conseqüent» 
(Condearena, 1997). Quedava oberta, per tant, una via a la radicalització democràtica com a 
principal estratègia política per plantar cara al neoliberalisme.

La crida a realitzar trobades continentals també tingué repercussió a Europa, on s’estava 
trenant tota una xarxa de solidaritat zapatista que traslladava l’esperit de la lluita xiapanenca al 
vell continent. Així, entre el 30 de maig i el 2 de juny de 1996 es celebrà a Berlín (Alemanya) 
la versió europea de l’Encuentro Continental, que servia de ronda preparatòria per l’Encuentro 
Intercontinental programat pel mes següent. Les jornades serviren per teixir relacions entre 
col·lectius diversos i tirar endavant tallers i sessions de debat sobre múltiples problemàtiques 
com els principis polítics del zapatisme, el militarisme, les migracions, el feminisme i les dones 
o el sindicalisme, entre d’altres. El fil conductor de les diferents sessions sempre s’intentava que 

15 Es pot consultar a Condearena (1997).
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anés encaminat a compartir experiències de lluita i debatre possibles actuacions en el futur.16

1.4.2. «INTERGALÁCTICO 1»

Fou el 1996, precisament, quan el zapatisme convocà el seu cèlebre «Primer Encuentro Inter-
continental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo», altrament dit «Intergaláctico 1». 
Aquesta cita suposava la inauguració d’una nova fase de la lluita contra el neoliberalisme a nivell 
internacional i reuní milers d’activistes de base, organitzacions i intel·lectuals17 (Muñoz, 2003). 
Diversos analistes coincideixen a l’hora de senyalar aquesta trobada com un moment clau en 
la confluència de diferents corrents de l’activisme (Olesen, 2005; Juris, 2002, Ainger, 2001), 
inaugurant una etapa en què emergeix un «nou internacionalisme» (De Angelis, 2000).

La trobada començà el 27 de juliol de 1996, amb la participació de més de 3.000 persones 
convidades de 42 països, i es celebrà a l’Aguascalientes d’Oventic, obrint-se amb un missatge lle-
git per la mayor Ana María i signat per Marcos.18 Un cop acabada la cerimònia d’inauguració, 
i després d’una nit de ball, fred i pluja, el diumenge 28 els i les participants que havien d’anar a 
altres Aguascalientes anaren abandonant Oventic. Així, l’Encuentro es dividí en cinc temes que 
versaven des de la política fins l’economia, passant per la cultura, els mitjans de comunicació o 
«la societat civil exclosa» (Condearena, 1997).19

Tot i la diversitat de temes que s’abordaren, sobre bona part dels debats planava la qüestió 
transversal de si el zapatisme és una ideologia o més aviat es tracta d’una identitat col·lectiva i 
un estil d’acció que, a diferència de les ideologies tancades, té vocació oberta, de parets poroses 
que volen ser impregnades per altres pensaments (Condearena, 1997).

El cas de la mesa de La Garrucha és interessant perquè, gràcies a l’intercanvi d’experiències, 
quedà molt clara la similitud dels problemes que pateixen diferents pobles indígenes de vàries 
parts del món. També, en una de les meses es plantejà la necessitat de crear xarxes informati-
ves i de difusió i intercanvi cultural amb totes aquelles persones interessades en el moviment 
zapatista. Davant d’això, la proposta més fonamental fou la creació de la Red Internacional de 
la Esperanza (RIE), que funcionaria a través d’Internet, ràdio, premsa o qualsevol altre mitjà 
independent. Aquest projecte, amb el seu objectiu de servir «per passar la informació veraç i per 
organitzar la lluita contra el neoliberalisme», era sens dubte un embrió del que arribaria a ser la 
xarxa Indymedia anys després (Condearena, 1997).

En el plenari final, l’assemblea definí el concepte d’aquest model econòmic com

16 Veure http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=761&cat=140

17 Hi hagué intervencions de persones com Danielle Miterrand, Eduardo Galeano, Daniel Viglietti, Carlos Monsiváis, Alain 
Touraine, Yvon Le Bot, Adolfo Gilly, Octavio Rodríguez Araujo, Luis Villoro, James Petras, Tessa brisac, Gisèle Halimi, Douglas 
Bravo, Pablo González Casanova, Ofelia Medina i Hugo Blanco (Condearena, 1997: 233; http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%-
C3%A9rcito_Zapatista_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional).

18 Unes 5.000, segons altres fonts (Muñoz, 2003: 138). Hi participaren delegacions dels següents Estats i nacionalitats: Itàlia, 
Brasil, Gran Bretanya, Paraguai, Xile, Filipines, Alemanya, Perú, Argentina, Àustria, Uruguai, Guatemala, Belice, Veneçuela, 
Iran, Dinamarca, Nicaragua, Zaire, França, Haití, Equador, Grècia, Japó, Kurdistán, Irlanda, Costa Rica, Cuba, Suècia, Holanda, 
Sudàfrica, Suïssa, Espanya, País Basc, Portugal, EEUU, Turquia, Canadà, Puerto Rico, Bolívia, Austràlia, Mauritània i Mèxic 
(Condearena, 1997: 236).

19 Consultar l’annex per veure els temes abordats.
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una ofensiva global contra la vida i l’humà a nivell planetari, que es tradueix en empobriment, des-
ocupació, desmantellament de drets socials, privatització de béns i serveis públics, destrucció eco-
lògica, desarticulació d’organitzacions socials, autoritarisme, regimentació ideològica, atomització 
social i submissió de tot l’humà a la lògica dels diners i del mercat (Condearena, 1997: 235-236).

En aquell encontre s’emet la «Segunda Declaración de La Realidad por la Humanidad 
y contra el Neoliberalismo», que recull la crida a organitzar tota una sèrie més de trobades 
internacionals per tirar endavant una xarxa de les lluites «contra el neoliberalisme» i «per la 
humanitat» (Condearena, 1997). En aquesta declaració es plantegen uns objectius que podem 
resumir de la següent manera:

• Es proposa la construcció d’una xarxa col·lectiva de «totes les nostres lluites i resis-
tències particulars» contra el neoliberalisme. «Tot reconeixent diferències i coneixent 
semblances», aquesta xarxa «buscarà trobar-se amb altres resistències de tot el món» i 
serà el mitjà amb què les resistències «es donin suport les unes amb les altres». Cal dir, 
emperò, que aquesta xarxa no és pas «una estructura organitzativa, no té centre rector 
ni decisori, no té comandament ni jerarquies». Així, «la xarxa som tots el que resistim».

• Es proposa crear una xarxa de comunicació entre «totes les nostres lluites i resistències». 
Una «xarxa intercontinental de comunicació alternativa contra el neoliberalisme», «co-
municació alternativa per la humanitat» que cercarà «teixir canals» que esdevinguin «el 
mitjà amb el qual es comuniquin entre sí les distintes resistències». Tampoc no tendrà 
«centre rector ni decisori» ni «comandament central ni jerarquies».

Com veurem, l’esperit d’aquesta proposta serà recollit i plasmat en la realitat dos anys 
després amb el naixement del procés de l’«Acció Global dels Pobles», que en els seus principis 
i funcionament recull el testimoni de l’Encuentro zaptista i encarna aquest model organitzatiu 
«sense estructura» ni «jerarquies» per coordinar les diferents lluites contra el model neoliberal.

Aquest primer «Intergaláctico» es tancà fent una crida a realitzar un Segundo Encuentro 
Intercontinental l’any següent, en algun lloc d’Europa. També es decidí fer una consulta per 
demanar adhesions a la Segunda Declaración de La Realidad (veure annex). Tot plegat signifi-
cava el començament d’un procés accelerat d’articulació de lluites que, mesos després, adoptaria 
formes encara més concretes.

1.4.3. «INTERGALÁCTICO 2»

Tan sols un any després, el 1997, es celebrà el segon Encuentro, que ja no fou organitzat di-
rectament per l’EZLN, sinó que havia adquirit dinàmica pròpia derivada de la cita de l’any 
anterior. El «Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo», 
l’«Intergaláctico 2», sorgí directament del primer, i aquesta vegada es traslladà al continent eu-
ropeu. Concretament, es celebrà de manera descentralitzada a l’Estat espanyol, comptant amb 
diferents sessions simultànies a Madrid, Catalunya, Ruesta (Aragó) i Almuñécar, que després 
convergiren en una assemblea final a El Indiano, una finca rural situada entre Puerto Serrano 
(Cadis) i Montellano (Sevilla) (Muñoz, 2003; Asociación Vida Comunitaria, 2001).

Aquesta cita fou clau en traslladar la incipient articulació d’una resistència global cap a un 
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terreny que anava més enllà de l’esfera del zapatisme (Olesen, 2005). De fet, aquesta trobada 
portaria a la formació de l’«Acció Global dels Pobles contra l’OMC i el ‘Lliure’ Comerç»20 
(Lewis, 2009). Entre les organitzacions representades hi havia un variat reguitzell: moviments 
massius de camperols com la Karnataka Raiya Ryota Sanghe (Índia), el Kilusang Magbubukid 
ng Pilipinas, de Filipines, el KAP d’Indonèsia, el Movimento Sem Terra de Brasil, la Confe-
deración Campesina de Perú i també grups de Bolívia; organitzacions indígenes com el Move-
ment for the Survival of the Ogoni People de Nigèria o el CNI i l’Asamblea de la Resistencia 
Civil de Chiapas, de Mèxic, sindicats de Nicaragua, com la Central Sandinista de Trabajado-
res, i diverses organitzacions del Nord (de Marcellus, 2001).

Tal i com s’explica en el manifest que la convocava,

[a]questa II Trobada Intercontinental manté l’impuls generat fa un any, quan en els cinc aguas-
calientes zapatistes pogué formar-se un arc de Sant Martí de velles i noves lluites, dels cinc con-
tinents, amb les dones, homes, vells i nins que allà es reuniren. Ara, miram d’anar més enllà tot 
mirant de posar els ciments d’una Xarxa de Resistències per la Humanitat i contra el Neolibera-
lisme (Manifest de la II Trobada per la Humanitat i contra el Neoliberalisme, veure apèndix).

En les diferents seus que hostatjaven l’esdeveniment, que eren centres socials i altres espais 
autogestionants, així com finques agrícoles comunitàries, s’hi reuniren en total unes 4.000 per-
sones de tot el món. Les converses foren en realitat una continuació de les que havien començat 
un any abans a Chiapas durant el primer Encuentro (Style, 2002). La trobada s’organitzà com 
un vertader fòrum de debat i intercanvi d’experiències; tot un embrió del que pocs anys després 
serien els Fòrums Socials. Es van crear sis blocs temàtics que versaven sobre temes com: eco-
nomia, identitat, relacions Nord-Sud i Est-Oest, migracions, cultura, dones i patriarcat, salut, 
lluites per la terra, ecologia, i formes de marginació, entre d’altres.21 Com a eix transversal a 
totes les meses de debat s’establí el tema de la definició i creació de la Xarxa de lluites, la qüestió 
de com exercir el contrapoder i de quina manera integrar les lluites i les diferents resistències.

La gran virtut de la trobada, una vegada més, és que oferí la possibilitat real de compartir 
experiències concretes d’activisme radical: vagues de fam, «seed saving» contra els transgènics, 
festes al bell mig de les autopistes, bloqueig de combois nuclears, ocupació de terres, experiènci-
es de repressió, reivindicació de les llengües minoritzades... Malgrat ser experiències provinents 
de contextos extremadament diferents, tothom pogué tastar el descobriment que aquestes llui-
tes eren similars, de cada vegada més; tenien un mateix fil conductor, un leit motiv de cada ve-
gada més evident en un context d’economia globalitzada (Style, 2002). Aquest segon Encuentro 
serví per traslladar la incipient xarxa transnacional de justícia i solidaritat més enllà de l’EZLN 
com a tal (Olesen, 2005)

Així, hom pogué percebre que un embrionari procés de solidaritat horitzontal estava emer-
gint (Style, 2002). De fet, és en aquesta segona trobada quan comença a gestar-se amb molta 
força i determinació la idea de crear una xarxa que permeti la coordinació entre diferents lluites, 

20 Notem que, en anglès, és Peoples’ Global Action (Acció Global dels Pobles) i no pas People’s Global Action (Acció Global 
Popular o de les Persones).

21 Veure annex per conèixer amb detall els blocs temàtics específics de la trobada.
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aprofitant les sinergies generades durant l’Encuentro. Durant el debat quallà una idea que seria 
fonamental: la importància de centrar la campanya política en una institució específica clau 
com era la recentment creada Organització Mundial del Comerç (OMC). Precisament, del 18 
al 29 de maig de 1998, caps d’Estat i ministres de tot el món s’havien de reunir a Ginebra en la 
2a Conferència Ministerial de l’OMC, reunió en què també s’havia de celebrar el 50è aniversari 
del sistema de mercat multilateral institucionalitzat en el General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT), uns acords que l’OMC passà a substituir.

Així, els Encuentros de 1996 i 1997 s’insereixen en una fase en què la xarxa de solidaritat 
zapatista esdevé de cada vegada més fusionada amb altres xarxes transnacionals informals (Ole-
sen, 2005).22 L’any 1998 s’accelerà clarament l’articulació de moviments de vocació global per 
fer front a diferents aspectes de la globalització neoliberal. A la campanya contra les negociaci-
ons de l’AMI, que havien de culminar el maig però que l’OCDE finalment va postposar, s’hi 
afegí la creació d’ATTAC-Associació per la Taxació de les Transaccions i per l’Ajuda als Ciuta-
dans, 3 de juny. Aquest moviment, que creixeria exponencialment arreu del món, especialment 
a Europa, era una iniciativa ciutadana sota l’empara de Le Monde Diplomatique que defensava, 
entre d’altres mesures, la regulació a les transaccions financeres especulatives. El «Moviment 
Internacional ATTAC» s’articularia, així, al voltant del l’objectiu d’impulsar «el control demo-
cràtic dels mercats financers i de les seves institucions». Si a Amèrica llatina es tirava endavant 
la lluita contra l’ALCA amb la primera trobada de la Coordinadora de Centrales Sindicales 
del Cono Sur (CCSCS) i del Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), cap a finals de 
1998 l’OCDE decidia suspendre, al manco públicament, les negociacions de l’AMI, fet que 
s’interpreta com una victòria de la campanya global de l'incipient «moviment antiglobalització» 
(CLACSO, 2001).23

Mentrestant, el procés zapatista havia generat alguns corol·laris que, a partir de llavors, 
farien el seu propi camí, com és el conegut cas de l’Acció Global dels Pobles. A continuació hi 
entram amb detall.

2. L’AGP: EL NAIXEMENT D’UNA XARXA QUE HO CANVIARIA TOT

2.1. CAMPEROLS, RAVERS I ANARQUISTES: ESBOSSANT UN PERFIL DE L’ACCIÓ GLOBAL 
DELS POBLES

La creació d’una xarxa horitzontal entre diferents i diverses lluites de base per a coordinar 
accions locals d’abast global. Aquest era des de bon principi l’esperit que guiava les converses: 
articular les resistències a la globalització neoliberal i a les institucions que la promouen. En el 
cas de l’AGP, però, aquesta apel·lació a la diversitat no era una proclama normativa sinó una 
realitat concreta: els grups i moviments que acudiren a les primeres conferències de l’AGP eren 

22 El cas de Ya Basta és un altre exemple molt clar (Olesen, 2005).

23 En aquest sentit, Lori Wallach, director de Global Trade Watch, entitat que tingué un paper central en la campanya, arribà a 
afirmar que «L’AMI és un dràcula polític, no pot sobreviure a la llum» (CLACSO, cronologia).
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molt diversos, procedents d’àmbits culturals molt allunyats i amb experiències i tradicions 
activistes i militants que en alguns casos estaven a anys llum de distància, per dir-ho d’alguna 
manera. L’AGP era un projecte que coordinava grans moviments de masses del Sud amb 
activistes anarquistes de l’escena alternativa europea, xarxes de solidaritat zapatistes, orga-
nitzacions de pobles indígenes, ecologistes especialitzats en tàctiques d’acció directa i ravers 
londinencs que tallaven autopistes a ritme de sound system i hackers que feien de l’emergent 
Internet tot un camp de batalla política.24 Tot plegat era quelcom inèdit i tot un símptoma 
revelador d’aquesta «globalització des de baix» que s’estava gestant (Brecher i altres, 2000).

A tall d’exemple, els més de 300 delegats que acudiren a la conferència fundadora de la 
xarxa provenien de 71 estats i de tots els continents. Tal i com s’explica en el butlletí que la 
pròpia AGP edità (AGP, 1998a), s’hi aplegaren mestres en vaga de fam contra la privatització 
de l’educació pública a l’Argentina; dones organitzades contra les condicions de quasi-escla-
vitud a les Maquilas de Mèxic, Bangladesh, El Salvador i Nicaragua; activistes pels drets de 
les dones; agricultors lluitant contra la globalització a l’Índia, Filipines, Brasil, Estònia, No-
ruega, Honduras, França, l’Estat espanyol, Suïssa, Bangladesh, Senegal, Moçambic, Togo, 
Perú, Bolívia o Colòmbia; pobles Ogoni, Maori, Maia, Aimara, U’wa i altres pobles indíge-
nes que lluiten per defensar els seus drets culturals i supervivència física; estudiants en lluita 
contra l’energia nuclear o la repressió de sindicalistes vaguistes a Ucraïna i Corea del Sud; 
treballadors de correus del Canadà resistint a la privatització, militants contra la política 
comercial dels EEUU, ecologistes, aturats, pescadors, antiracistes, activistes pacifistes, ac-
tivistes en defensa dels drets dels animals... en definitiva, una trobada mundial d’activistes 
de base que aportà una nova visió, esperança i determinació (AGP, 1998a). A més a més, 
alguns dels grups involucrats en l’AGP ja són xarxes, la qual cosa eixampla encara més el 
seu espectre d’influència (Maiba, 2005).

D’entre els nombrosos grups que s’han vinculat a l’AGP en algun moment de la seva 
trajectòria en destaquen alguns que han jugat un paper clau. A l’AGP hi trobam des de 
moviments rurals de masses, moviments indígenes i organitzacions de dones del Sud fins a 
grups ecologistes, anarquistes i autònoms d’acció directa del Nord, passant per sindicats i 
organitzacions anticapitalistes.

2.1.1. MOVIMENTS CAMPEROLS DE MASSES I RESISTÈNCIA INDÍGENA

És el cas, per exemple, de la Karnataka Raiya Ryota Sanghe (Karnataka State Farmers’ Asso-

24 Aquestes cultures reben influència del «ciberpunk», una filosofia i identitat que es desenvolupà en diverses novel·les de prin-
cipis dels anys 1980 com Neuromancer, de William Gibson, i que versaven sobre un «futur pròxim» en què el ràpid desenvolu-
pament tecnològic, el totalitarisme corporatiu i el declivi polític dels Estats-nació derivaven en una vida altament regulada en els 
suburbis metropolitans. En un ambient de repressió constant, els individus marginalitzats i alienats miren de sobreviure minant 
el sistema i «jugant» dins d’ell. El ciberpunk és un moviment amb molta autoconsciència, que publica històries, bibliografies (amb 
una gran atenció als textos postmoderns), obres filosòfiques (especialment Derrida), debat literari (sobre ciència ficció i ficció 
ciberpunk) i anàlisi política sobre el propi moviment. Els ciberpunks s’esforcen per crear comunitat i bona part dels seus debats 
versen sobre la dicotomia individualisme/comunitat. Són crítics de la tecnologia però, alhora, la fan servir amb goig. Consideren 
la pirateria de programari com a insurrecció i fan sevir la tecnologia per a subvertir-la. Hi ha exemples de com com hackers fan 
servir tècniques del ciberpunk en l’activisme polític (Starr, 2000).
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ciation, KRRS), una xarxa d’agricultors de l’Estat de Karnataka, Índia, que aglutina fins a  10 
milions de persones. El KRRS és conegut per la seva metodologia d’acció directa noviolenta 
d’inspiració gandhiana i per ser la primera organització popular de l’Índia (i probablement del 
món) que organitzà mobilitzacions massives contra el GATT.

Una altre moviment camperol massiu vinculat a l’AGP és el Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), un moviment polític i social brasiler d’inspiració marxista 
que realitza demandes títols legals als pobladors i la confiscació de propietat privada amb la 
reforma agrària com a objectiu. Els seus orígens es remunten als anys 1970 i, en el canvi de 
segle, és un dels principals moviments socials d’Amèrica llatina amb 200.000 famílies i fins 
a 1,5 milions de camperols sense terra organitzats en 23 dels 27 estats brasilers. El moviment 
té una ideologia diversa, i de vegades s’articula com un sindicat, altres com un moviment 
de masses. Procura ser descentralitzat però té una veu estatal per facilitar el diàleg amb el 
govern, els mitjans i altres grups. L’estructura del moviment és altament democràtica, i on 
la meitat del lideratge prové dels assentaments de terres. Els propis assentaments funcionen 
de manera altament participativa (Starr, 2000).

També s’han implicat activament en l’AGP el Moviment per a la Supervivència del Po-
ble Ogoni (MOSOP), una organització de les comunitats Ogoni, que habiten el nord-est del 
Delta del Níger. Són al voltant de mig milió de persones i viuen en una zona coneguda com 
a Ogoniland. Les seves accions són no-violentes i tenen com a principals objectius promou-
re la consciència democràtica, protegir l’entorn dels Ogoni, treballar pel desenvolupament 
social i econòmic de la regió i per l’autodeterminació dels seus habitants, així com defensar 
els seus drets i les seves pràctiques culturals. El principal conflicte dels Ogoni ha estat contra 
les pràctiques de la transnacional extractiva Shell Oil, una lluita que ha desembocat en una 
dura repressió contra les comunitats mobilitzades i cert ressò internacional d’aquest movi-
ment de resistència (Human Rights Watch, 1995).

Un altre grup implicat és el Moviment de Camperols de les Filipines (Kilusang Magbu-
bukid ng Pilipinas, KMP), un massiu moviment militant de camperols sense terra, petits 
agricultors, treballadors rurals, joves i dones de l’àmbit rural. Aglutina fins a 2 milions de 
persones i la seva principal lluita és la reforma agrària i la sobirania política, econòmica, 
social i cultural. Ha tingut un paper important en l’establiment de connexions amb altres 
moviments i organtizacions de treballadors, juntament amb altres sectors de la societat i 
lluites de caire internacional.

La resistència indígena als impactes ambientals, econòmics i culturals del neoliberalis-
me també han estat presents en l’AGP. El propi zapatisme no només contribuí al naixement 
de la xarxa sinó que hi participà de la mà del Frente Zapatista de Liberación Nacional, una 
organització política i social d’inspiració zapatista que es fundà l’any 1997 a proposta de 
l’EZLN, i que es dissolgué l’any 2005. Era un moviment sociopolític que va néixer amb la 
intenció d’abraçar la ideologia zapatista i totes les seves derivacions sorgides en el si de la 
societat civil mexicana i internacional. La seva fundació fou una proposta de la Cuarta De-
claración de la Selva Lacandona.

També s’ha implicat activament en les accions de l’AGP el Proceso de Comunidades Ne-
gras (PCN), de Colòmbia. Aquest moviment d’afro-americans de l’Est de Colòmbia treballa 
en defensa de la identitat, el territori i l’autonomia de les comunitats negres. Una de les seves 
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principals lluites és contra el Pla Colòmbia, un acord entre els governs mexicà i estatunidenc 
que moltes comunitats locals interpreten com un procés neocolonial.

Altres grups presents en el procés han estat CONFEUNASSC-CNC (Confederación 
Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Consejo Nacional Campesino), 
d’Equador, un moviment que ha protagonitzat diversos aixecaments contra les polítiques ne-
oliberals. Així com també el Movimiento de la Juventud Kuna, organització d’aquest poble 
indígena de Panamà que té a la seva esquena una llarga història de resistència. També hi ha 
hagut presència de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, el Moviment 
d’Independència Maori (Tino-Rangatiratanga, que podria traduir-se com «absoluta sobi-
rania») i la Foundation for an Independet Aotearoa (Nova Zelanda), la National Alliance of 
People’s Movements (Índia) i la Rural Organisation for Mutual Help (Moçambic). També 
ONECA/ODECO, organització de descendents d’esclaus africans d’Amèrica Central que 
ha creat moltes comunitats lliures a la selva i que forma part de la Red Afroamericana, amb 
presència a quasi tots els països d’Amèrica llatina. Un altre actor important és la Federació 
Krishok, una federació de camperols sense terra de Balgladesh que fa dècades que lluita 
contra les tecnologies de la «revolució verda» introduïdes pels agrobusiness i contra els «me-
gaprojectes de desenvolupament». També el Moviment Nacional per la Reforma Agrària de 
Sri Lanka (MONLAR, en les seves sigles), que té una important trajectòria de resistència 
contra les polítiques del BM i el FMI en el seu país. També hi trobam importants grups 
de dones com la Xarxa de Dones Indígenes, el Comité de Trabajadoras d’El Salvador, el 
Movimiento de Mujeres Negras de Quito, d’Equador, la Unión Nacional de Mujeres Kunas 
«NIS BUNDOR», de Panamà, Landless Women Association, de Bangladesh), les Dones de 
Negre de Belgrad o l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES), 
de Senegal.

2.1.2. SINDICATS I ORGANITZACIONS ANTICAPITALISTES «CLÀSSIQUES»

D’entre els diferents grups que acudiren a la crida de l’AGP hi trobem també col·lectius que 
s’apropen més al perfil dels «vells moviments socials» lligats al sindicalisme i l’anticapitalisme. 
Una d’aquestes organitzacions és Canadian Union of Postal Workers. El CUPW és un sindicat 
del sector públic de treballadors de Canada Post així com també de treballadors del sector pri-
vat fora del país. El sindicat té més de 50.000 membres i una llarga història de militància que 
es remunta a 1965 quan es fundà a partir de l’antiga Canadian Postal Employees Association. 
Aquell any, precisament, dugué a terme una vaga il·legal que acabà guanyant el dret de poder 
realitzar negociacions col·lectives per a tot el sector dels empleats públics. Des de llavors, el 
CUPW ha protagonitzat tota una sèrie de vagues i lluites importants.

També cal mencionar la Central Sandinista de Trabajadores (CST), que és el principal 
centre sindical de Nicaragua. Es formà en el caliu de la revolució del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN) de l’any 1979. En la seva llarga trajectòria el CST ha estat vinculat a la 
World Federation of Trade Unions i, posteriorment, a la International Confederations of Free 
Trade Unions que desembocà en la International Trade Union Confederation.

També hi ha via altres grups com la Confederación de Trabajadores de la Educación de Ar-
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gentina, la Federación de Sindicatos de Nicaragua, que inclou els sandinistes i altres sindicats, i 
la Socio-Ecological Union, federació de més de 200  grups d’Europa Central i Europa de l’Est. 
També l’important grup de Montreal anomenat Convergence des Luttes Anti-Capitalistes.

2.1.3. GRUPS D’ACCIÓ DIRECTA

I també cal parlar de Reclaim the Streets! (RTS). «Recupera els carrers!» és un col·lectiu que 
aglutinava una curiosa barreja d’anarquisme, moviment ecologista, cultura dels sound system 
i seccions radicals de la classe treballadora (Fringeli, 2009). El col·lectiu es fundà a Londres el 
1991, inicialment amb l’eslògan «FOR walking cycling and cheap, or free, public transport, 
and AGAINST cars, roads ans the system that pushes them».25 Reivindica la propietat comu-
nal dels espais públics, tot oposant-se al cotxe com a mitjà de transport i a tot l’entramat que 
l’envolta, que consisteix en una vertadera colonització dels espais públics. També s’oposa a les 
forces corporatives de la globalització. RTS, com a col·lectiu, i per extensió tots els esdeveni-
ments que agafen aquest nom de manera independent al col·lectiu original, solen realitzar ac-
cions directes no-violentes de recuperació i «invasió» de carrers, carreteres i autopistes. La presa 
d’aquests espais no té cap altre objectiu que convertir temporalment aquell espai en un espai 
alliberat (a una «zona temporalment autònoma», en la conceptualització de Hakim Bey (1991). 
Aquest «alliberament» dels espais va acompanyat de tota una sèrie d’activitats formatives, cultu-
rals, d’oci i festives, especialment la transformació de l’espai en una vertadera pista de ball sota 
la influència de l’escena rave britànica. Molts grups autònoms arreu del món han organitzat 
els seus col·lectius i accions sota la consigna «reclaim the streets», de manera que la pràctica ha 
transcendit el col·lectiu original. L’acció de Reclaim the Streets ha contribuït a renovar les tàcti-
ques d’acció directa, especialment pel que fa la realització de bloquejos festius, al mateix temps 
que ha permès establir connexions amb les organitzacions de treballadors, com per exemple els 
estibadors i els treballadors del Metro de Londres (De  Marcellus, 2001).26

I parlar d’acció directa també ens obliga a citar breument Ya Basta!, una una xarxa de 
grups i organitzacions italianes de tarannà anticapitalista i en defensa dels drets de les persones 
migrants. El moviment neix de l’escena dels centres socials italians i es formà el 1994 sota la 

25 Les seves primeres accions eren diverses: pintar de manera espontània línies de carrils bici, «subvertisings» que modificaven 
anuncis publicitaris o invasions de bloqueig de la construcció de carreteres. L’any 1995 s’encetà la tàctica de les festes de carrer 
com a part dels bloquejos d’autopistes. D’aquí en destaca el bloqueig de la M41, l’any 1996, que involucrà 8.000 persones i 
que durà fins a 9 hores. Amb el pas del temps, el plantejament «anti cotxes» no era tan real com simbòlic (sotmès a un procés 
d’abstracció): una manera de criticar la construcció de carreteres per part del govern com una manera «bona per l’economia» ja 
que implicava «creixement econòmic» però que en realitat era quelcom antiecològic i antisocial (Starr, 2000). L’any 1997 una 
festa a Trafalgar Square tenia com a eslògan «Never Mind the Ballots... Reclaim the Streets!», i és que un dels seus altres objectius 
principals és animar a l’acció directa, tot abraçant la història de carnavals alliberatoris i festivals revolucionaris. Cap al 1997, molts 
grups Reclaim the Streets autònoms es formaven arreu d’Europa (Starr, 2000).

26 També sorgeix Critical Mass, un moviment ciclista internacional que promou l’ús de mitjans sostenibles i s’oposa a la 
colonització dels espais urbans per part de l’automòbil, les carreteres i contra les multinacionals de l’automòbil i les polítiques 
públiques que les beneficien. També sorgí, ja de fa anys, un gran moviment anti carreteres, especialment fort a Anglaterra i Ale-
manya. Als EEUU les organitzacions Alliance for a Paving Moratorium i Earth First! Van produir el Road Fighters’ Direct Action 
Manual. Igual que passa amb Reclaim the Streets, múltiples grups de Critical Mass es craren arreu del món en pocs anys (Starr, 
2000).
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inspiració de l’aixecament zapatista. Ya Basta! fou mundialment coneguda gràcies a la popula-
rització de la seva tàctica activista anomenada «Tute Bianche» (granotes de feina blanques) que 
s’expandí mundialment i inspirà molts d’altres col·lectius a fer-la servir.

D’altra banda, Mamma-86 és una xarxa ecologista d’Ucraïna que aglutina diverses orga-
nitzacions que va néixer el 1990 i que prové de l’organització de dones i mares contra l’energia 
nuclear després de la catàstrofe de Txernòbil. Les seves activitats es centren en la creació de 
condicions per una transició cap al desenvolupament sostenible. Les principals activitats són 
educatives, amb especial èmfasi en dones i joves, però també fan lobby contra el govern i a 
favor dels interessos ciutadans, participen en debats intersectorials i en el reforçament de les 
organitzacions de la societat civil.

Un altre grup important és Earth First!, col·lectiu ecologista que, tot i anar canviant 
alguns dels seus plantejaments polítics durant la seva història (es fundà l’any 1980), ha dut a 
terme accions directes de caire ambiental. Sota la influència dels plantejaments de l’«ecolo-
gia profunda», a final de la dècada dels setanta diversos ecologistes radicals, encapçalats per 
David Foreman, un exmarine convertit a «ecoguerrer», crearen a Nuevo México i Arizona 
el grup Earth First!, un moviment que féu servir la desobediència civil i fins i tot l’«ecosa-
botatge» contra la construcció de preses, la tala de boscos i altres agressions a la natura. 
Aquest moviment, juntament amb altres grups que seguiren el seu exemple, funcionaven de 
manera descentralitzada amb múltiples «tribus» autònomes que es reunien de manera peri-
òdica seguint els ritus i dates dels indis nord-americans. L’ecologia profunda era una de les 
seves grans inspiracions, igual que la novel·la d’Abbey titulada The Monkey Wrench Gang, 
que versava sobre un grup contracultural ecoguerrer que esdevingué un model per molts 
ecologistes radicals. De fet, el monkeywrenching (fer servir la clau anglesa) es va convertir en 
un sinònim d’ecosabotatge. A diferència del que és habitual en l’ecologisme global, aquestes 
pràctiques de l’ecologisme radical eren d’acció directa: no només tenien un objectiu me-
diàtic d’atraure l’atenció pública, sinó que pretenien solucionar problemes concrets sense 
necessitat de recórrer a intermediaris. Durant els noranta, el moviment per l’alliberament 
dels animals, centrat en l’oposició oberta a l’experimentació amb animals, esdevingué l’ala 
més militant del radicalisme ecològic.

També Rainbow Keepers, una xarxa anarcoecologista d’acció directa formada a l’Eu-
ropa de l’Est i algunes antigues repúbliques soviètiques d’Àsia. També grups com Play Fair 
Europe! o Eurodusnie, grups juvenils d’origen holandès, Tampa Bay Action Group, xarxa 
anarquista d’activistes de la badia de Tampa, Florida (EEUU) o el Chicago Direct Action 
Network, xarxa que participaria de manera determinant en els esdeveniments de Seattle 
l’any 1999.

Gestionar aquesta diversitat ja s’albirava quelcom complex. Per això l’AGP adoptà des 
de bon principi uns principis o hallmarks prou clars i que servien de punt de trobada col-
lectiva, tot i que, com veurem, la seva interpretació també seria font de conflicte. Aquesta 
«barreja» podria semblar un totum revolutum, però el cert és que l’AGP aconseguí trobar la 
manera de fer que, durant un temps, totes aquestes formes d’activisme actuessin de manera 
coordinada i constructiva, empenyent l’incipient moviment de resistència global cap a un 
escenari qualitativament diferent.
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2.2. ES CONSTITUEIX L’AGP: LA PRIMERA CONFERÈNCIA GLOBAL

És en el context d'una activitat frenètica contra les institucions del capitalisme neoliberal quan 
es materialitza finalment la feina que s'havia estat fent durant les trobades internacionals pro-
mogudes pel zapatisme. Així, l'herència del segon Intergaláctico apuntava a una data molt 
concreta: la Conferència Ministerial de l’OMC de maig de 1998. Per tal de preparar aquesta 
acció de protesta, i per establir una xarxa que mantingués la coordinació i comunicació un cop 
acabada, es convocà la primera Conferència Global de la incipient Acció Global dels Pobles. 
Aquesta trobada fundadora de l’AGP es féu a Ginebra (Suïssa) entre el 23 i el 25 de febrer de 
1998 amb l’objectiu d’establir el que s’anomenà «Peoples’ Global Action against ‘Free’ Trade 
and the World Trade Organization», abreviat més endavant com Peoples’ Global Action, l’Ac-
ció Global dels Pobles (AGP).27 La reunió comptà amb la participació de 300 delegats proce-
dents de moltes organitzacions i moviments socials d’arreu del planeta (de Marcellus, 2001). 
Els col·lectius que s’encarregaren d’organitzar i dinamitzar aquesta conferència fundadora —els 
que ostenten la figura dels «Convocants»— són una petita mostra de la diversitat que regnava 
en aquesta cita.28

L’arribada —sempre caòtica— de més de 300 delegats, quasi la meitat procedents del Sud, 
s’anà produint durant els dies previs a l’inici oficial de la Conferència. Aquestes jornades s’apro-
fitaren per dur a terme tota una programació de tallers i reunions públiques que permeteren que 
la població ginebrenca conegués de primera mà les lluites més diverses contra la globalització 
neoliberal. Medha Patkar i la seva denúncia de la presa de Narmada, activistes maoris experts 
en plantar cara a les conseqüències de la política neoliberal o els cèlebres Reclaim the Streets 
eren alguns dels actors que irromperen temporalment en l’escena activista ginebrina. Tot plegat 
aconseguí tenir cert impacte en la premsa local (de Marcellus, 2003).

Els tres dies que durà la conferència serviren per aprovar els principis o hallmarks i el ma-
nifest que, en la seva forma preliminar d’esborrany, ja estaven des de feia temps en mans dels 
diferents moviments socials que l’AGP aconseguí aglutinar. Els principis o «punts de partida» 
de la xarxa, paraigües sota el qual es reuneixen els moviments que la formen, encarnaven el 
rebuig al lliure comerç i les seves institucions no tant pels seus «excessos» sinó més bé per ser 
considerades com la última forma d’imperialisme i dominació capitalista. Endemés, la xarxa es 
caracteritza pel seu escepticisme cap a qualsevol mena de «governança global» i cap a la demo-
cràcia representativa (de Marcellus, 2001). Això implica, d’una banda, una actitud confrontaci-
onal i el rebuig del lobbying i la negociació, de manera que es prioritza l’acció directa i la deso-
bediència; d’altra banda, aquest plantejament implica una aposta molt forta per mecanismes de 
democràcia directa. Tot això es circumscriu en un paradigma que apel·la a l’autosuficiència, la 

27 La idea original era emprar la xarxa que s’havia de construir en el segon Encuentro, però molts dels participants van sentir 
que l’articulació i el procés de presa de decisions d’aquesta xarxa no era clara abastament per prendre decisions de manera legítima 
(de Marcellus, 2001: 109).

28 A banda del Comitè de Benvinguda, un grup format per activistes locals, hi trobam la Central Sandinista de Trabajadores 
(Nicaragua), el Frente Zapatista de Liberación Nacional (Mèxic), la Foundation for Independent Analysis/Foundation for an 
Independent Aotearoa (Aotearoa, Nova Zelanda), la Xarxa de Dones Indígenes d’Amèrica del Nord i Oceania, la Karnataka 
State Farmers’ Association (Índia), Mama 86 (Ucraïna), el Moviment per a la Supervivència del Poble Ogoni (Nigèria), el Mo-
viment de Treballadors Rurals Sense Terra, MST (Brasil), el Moviment de Camperols de Filipines (KMP) i Play Fair Europe! 
(d’origen holandès).
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diversitat, l’autonomia i la sobirania al nivell més local possible (de Marcellus, 2001). És a partir 
d’aquests plantejaments que es redactà el manifest, un document «viu», sempre obert a revisions 
en ulteriors conferències de l’AGP.

Més enllà dels principis i el manifest, existeixen altres documents que reflecteixen prou bé 
la naturalesa d’aquest projecte. Un d’ells són els principis organitzatius, on queda clar que, bàsi-
cament, la meta de l’AGP és la coordinació. No és, per tant, cap organització en el sentit tradi-
cional, de manera que no té membres ni pertinença, i ningú no la pot representar oficialment ni 
parlar en el seu nom. L’AGP no té un staff remunerat, no té cap compte bancari ni gosa de cap 
figura legal ni personalitat jurídica. Això fa que les accions que s’han fet per part de l’AGP han 
estat dutes a terme per grups o moviments participants (més que per la xarxa sencera) sovint 
apel·lant a la frase «inspirat en l’Acció Global dels Pobles» (Lewis, 2009).

Un altre tret important que s’anunciava en la programació de la Conferència és que s’assu-
mia que el 50% de les persones participants havien de ser del Sud, i que els esforços d’obtenció 
de fons anirien destinats a cobrir aquests desplaçaments, així com també els d’Europa Central 
i de l’Est. Per facilitar la participació de tothom amb independència de la capacitat econòmica, 
l’allotjament seria molt assequible i les taxes de participació (destinades a cobrir les despeses) 
serien proporcionals (AGP, 1998c).29

Com veurem més endavant, però, la importància de l’AGP no rau tan en la seva estructura 
o en els documents que elabora, sinó en les accions que aconsegueix posar en marxa. De fet, 
aquesta vocació a l’activisme és un dels trets més singulars de la xarxa i principal motivació 
de la seva constitució. Tal i com s’explica en el butlletí publicat per la pròpia AGP, l’objectiu 
de la primera trobada era «discutir un conjunt d’accions contra l’OMC». La gent que s’hi 
donà cita compartia «la malastrugança pels efectes socials i mediambientals devastadors de 
la globalització promoguda per l’OMC» i altres institucions que «proveeixen els interessos 
del capital transnacional», com ara el FMI, el BM i els acords regionals de mercat «lliure» 
com ara NAFTA, APEC i Maastricht. Però tota aquesta gent reunida «comparteix, alhora, 
esperances i ideals, així com estratègies per construir mons alternatius més enllà del control 
corporatiu» (AGP, 1998a).

Si hem de parlar dels continguts concrets i detallats de la Conferència, cal dir que aquesta 
venia precedida d’una sèrie de taules rodones preparatòries i temàtiques que havien versat sobre 
temes diversos entre els dies 18 i 21 de febrer, mentre que el dia 22 es realitzà un seminari de 
tot un dia.30 El programa preliminar de la Conferència ja mostrava que es dedicaria cada un 
dels dies a un tema específic. Així, el dilluns 23 de febrer, a banda de fer la benvinguda i la 
presentació, s’havia de dedicar exclusivament al debat i elaboració del manifest de l’AGP (les 
bases ideològiques i programàtiques de la xarxa). D’aquesta manera, per tal de gaudir d’un 
procés realment participatiu, es va repartir la gent en petits grups de discussió temàtics que van 

29 La manera de fer això fou ponderar les taxes en funció de la capacitat adquisitiva de cada país, gràcies als ECOs, una mesura 
d’equivalència que permetés la participació de tothom (AGP, 1998c).

30 Com ara el paper polític dels lobbies industrials, gènere, estratègies populars contra els mercats globals, cultura, mitjans de 
comunicació i educació, agricultura i pagesia o pobles indígenes. També es realitzaren una serie de sessions sobre temes com les 
formes d’explotació (treball infantil, prostitució...), les clàusules socials i ambientals, drets humans i economia global, poder cor-
poratiu, biotecnologia, drets de propietat intel·lectual i la pagesia, pobles indígenes, qüestionament del desenvolupament, gènere i 
mercat o lluites al Nord (AGP, 1998a).
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versar sobre algunes d’aquestes qüestions: pagesia, pobles indígenes, sindicalisme, dones, joves, 
persones aturades i desocupades, persones migrants, medi ambient, habitatge, cultura, salut i 
estudiants. Per a debatre aquestes qüestions i elaborar propostes es va dedicar el gruix de la pri-
mera jornada. Capaltard, es celebrà la reunió entre el Comitè de Convocants i els portaveus de 
cada grup de discussió temàtica, que posaren en comú les propostes pel manifest i n’elaboraren 
una versió final. S’ha de dir que la celeritat en l’elaboració dels documents s’explica gràcies a la 
feina prèvia que les organitzacions havien fet a l’hora de discutir les esmenes a l’esborrany preli-
minar del manifest i els principis organitzatius de la xarxa. El gruix dels documents ja existia en 
esborranys previs i que es difongueren en l’edició zero del butlletí de l’AGP (AGP, 1997: butlletí 
0). Mentrestant, la resta de delegats gaudiren d’una sèrie d’activitats culturals que reflectien la 
diversitat que es reuní aquells dies a Ginebra (AGP, 1998a).

La segona jornada de la Conferència s’havia programat de tal manera que anés dirigida a la 
coordinació d’accions. Després de presentar la proposta de manifest elaborada el dia anterior, 
es seguí una metodologia similar a la de la primera jornada: treball en petits grups que es dedi-
caren a debatre i realitzar propostes d’accions. El mecanisme de funcionament era el d’establir 
accions descentralitzades i facilitar-ne la coordinació. Més que discutir la planificació detallada, 
l’objectiu d’aquestes sessions era compartir i intercanviar contactes i facilitar tant com fos pos-
sible la coordinació. En la sessió de l’horabaixa, la idea era treballar les accions però amb grups 
regionals (i no pas temàtics). Finalment, aquesta segona jornada també reservava un temps per 
escollir el nou Comitè de Convocants (CC) i configurar l’equip de premsa que havia de cobrir 
la Conferència Ministerial de l’OMC, sempre segons les propostes dels grups. Per a cadascuna 
d’aquestes tasques hi havia un mecanisme establert i que permetia extreure’n una proposta ac-
ceptable per a tothom i que complís criteris d’igualtat i equitat entre gèneres, regions i cultures 
(AGP, 1998a).31

La tercera i última jornada de la Conferència es dedicava a la «Premsa i Informació». Per 
això es presentà el nou Comitè de Convocants i el grup de premsa i es debaté sobre el desplega-
ment d’una xarxa de premsa i informació descentralitzada a nivell internacional. Aquesta xarxa, 
més enllà de la convocatòria immediata pel maig, romandria activa amb la intenció de donar 
la major cobertura i projecció internacional possible a la feina dels moviments de base. Segons 
els consensos adquirits durant la jornada, la xarxa hauria de garantir, al manco, aquestes quatre 
funcions en cadascuna de les regions: 1) traduir el butlletí i les alertes urgents al manco en les 
principals llengües de la regió; 2) distribuir els butlletins i alertes per correu convencional a 
aquells que no disposessin d’accés a Internet; 3) donar accés a la base de dades a tothom sense 
accés a Internet, així com oferir la possibilitat d’obtenir i enviar informació; 4) construir una 

31 S’establia que, a banda de la xarxa descentralitzada de premsa que cobriria la protesta a nivell global, es crearia també un 
grup de premsa ad hoc que s’encarregaria de proporcionar tota mena d’informació de les protestes que s’estaven duent a terme a la 
premsa internacional acreditada per la conferència. Aquest grup de premsa havia de ser representatiu dels continguts del manifest 
i, en la seva composició, havia de tenir una composició equilibrada que representés tots els sectors socials presents a la conferència, 
així com també totes les regions del món i un equilibre de gènere.
El procediment de selecció era el següent: cada grup temàtic i grup geogràfic triava tres o quatre persones candidates per formar 
part del grup de premsa. Fet això, el Comitè de Convocants escollia el grup definitiu a partir d’aquesta preselecció, tot intentant 
mantenir un equilibri entre els criteris de tema, procedència geogràfica i gènere. D’aquesta manera s’aconseguia el grup de prems 
el més plural possible o, al manco, s’evitaven cap esbiaix innecessari i la decisió final era acceptable per a tothom.
El mateix procediment s’aplicava per escollir el següent Comitè de Convocants. En aquest cas, però, enlloc d’escollir persones es 
feia una tria de grups o col·lectius.
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àmplia xarxa segura de contactes amb premsa alternativa i oficial a nivell regional per tal d’in-
crementar l’impacte de les convocatòries de protesta, especialment els «Dies d’Acció Global». 
Després del plenari de conclusions es realitzà una manifestació i l’esdeveniment de clausura i 
la festa (AGP, 1998a).

Fou precisament en aquesta manifestació, que anà del centre de reunions de l’AGP fins a 
les seus de l’OMC, quan aparegué el tret unificador de tots aquells delegats que havien acudit 
a Ginebra: «ens agrada parlar, però estimem sortir al carrer!» (de Marcellus, 2003). Testimonis 
expliquen que no fou pas una manifestació de grans dimensions, però que estigué contagiada 
d’un esperit, energia i passió que és difícil d’oblidar: tot i que es congregaren a les portes de 
l’OMC, la seva actitud no era de lobbying ni de negociació; no estaven allà per negociar res amb 
aquesta organització, sinó que la seva presència responia més a una actitud rotunda de desa-
fiament. La pròpia policia de Ginebra, acostumada a tractar amb les accions d’activistes joves 
irreverents estava estupefacta en veure la presència de Medha Paktar i altres dones vestides amb 
saris d’aparença elegant però empenyent barreres policials amb una actitud sorprenentment bel-
ligerant. El mateix es podia dir de les activistes maoris o les treballadores tèxtils de Bangladesh, 
la presència de les quals també suposava un xoc cultural important (de Marcellus, 2003).

Hom coincideix a l’hora d’assenyalar que la trobada fou una gran experiència que, malgrat 
les diferències entre els participants (materials, culturals), permeté forjar una nova casta de 
solidaritat que trencava amb els models dominants de coalició entre l’activisme del Nord i del 
Sud (de Marcellus, 2001). A tall d’exemple, el fet que la conferència tingués una logística gesti-
onada de manera voluntària pel sector «alternatiu» de Ginebra (quasi tothom dormí en indrets 
okupats) n’és un exemple anecdòtic, si es vol, però al mateix temps indicatiu del tarannà que 
dominava en l’AGP (de Marcellus, 2001). A més a més, com indica  Ainger (2001), tot plegat 
era part d’una nova coalició extraordinària que féu servir tot el repertori de la tecnologia de 
comunicacions com Internet i l’email, que són també una part integral del procés econòmic de 
la globalització, però posant-los a disposició d’organitzar la resistència.

Cal tenir present que l’AGP estava formada per una diversitat de persones i grups de molts 
territoris i tradicions ideològiques. En la seva major part hi confluïa una curiosa barreja de 
grans moviments de masses del Sud i activistes de l’escena anticapitalista, alternativa i autòno-
ma d’Europa, EEUU i Canadà (Graeber, 2004). Tal i com senyala Wood (2004), l’estructura 
de vocació no jeràrquica que adoptà l’AGP s’erigia, en bona mesura, com una alternativa a 
les xarxes tradicionals d’ONG que sovint releguen a rols subordinats les ONG del Sud. En 
aquest sentit, la insistència en la presa horitzontal de decisions i el rebuig a gestionar recursos 
de forma centralitzada es veia com una manera d’empoderament dels participants de base del 
Sud (Juris, 2008). Com veurem amb més detall més endavant, aquest model organitzatiu no 
estigué exempte de polèmiques i tensions per mor de l’aparició de jerarquies informals i altres 
situacions de desequilibri.

2.3. ELS PRINCIPIS, OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’AGP

De la primera conferència global de l’AGP en sorgiren oficialment els quatre punts que se su-
posa que havia de subscriure qualsevol persona o grup que respongués a les crides de la xarxa. 
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Aquests punts, ja esbossats en la reunió internacional d’agost de 1997 a El Indiano (Echart i 
altres, 2005),  eren:

1. Rebuig molt clar a l’OMC i altres acords de liberalització comercial (com ara APEC, 
UE, TLC, MERCOSUR, etc.) puix que són «promotors actius d’una globalització 
destructiva».

2. Una actitud confrontativa, ja que considerem que el diàleg no té cap impacte en «unes 
organitzacions tan profundament antidemocràtiques i tan perfilades ideològicament 
com aquestes, en les que el capital transnacional és l’únic actor polític real».

3. Una crida a la desobediència civil  no violenta i a la construcció d’alternatives locals per 
a la població local, com a respostes a l’acció de governs i multinacionals.

4. Una filosofia organitzativa basada en la descentralització i l’autonomia.
És a partir d'aquests punts que es redactà el manifest amb les aportacions de cada mesa 

temàtica. Mentrestant, pel que fa el procés de funcionament de la xarxa, aquest es desplega en 
els Principis Organitzatius, que d’alguna manera despleguen i articulen la personalitat política 
de la xarxa.32 Aquests principis, onze en total, es poden resumir de la següent manera:

 1. L’AGP és un instrument de coordinació, no pas cap organització. Els seus principals 
objectius són:
 1.1. Inspirar al major nombre de persones, moviments i organitzacions a actuar en 

contra de la dominació de les corporacions a través de la desobediència civil no-vi-
olenta i de les accions constructives orientades a les persones.

 1.2. Oferir un instrument de coordinació i suport mutu a nivell global per a qui 
posi resistència a les regles corporatives i al paradigma del desenvolupament ca-
pitalista.

 1.3. Donar més projecció internacional a les lluites contra el neoliberalisme econò-
mic i del capitalisme global.33

 2. La filosofia organitzativa de l’AGP es basa en la descentralització i l’autonomia, de 
manera que les estructures centrals són mínimes i les organitzacions i moviments de 
cada regió s’organitzen localment, si bé ha d’existir un punt de contacte conegut per 
tothom.

 3. L’AGP no té membres.
 4. L’AGP no té personalitat jurídica, de manera que no serà legalitzada ni registrada a cap 

país. No hi ha cap organització o persona que representi l’AGP, de la mateixa manera 
que l’AGP no representa tampoc cap organització o persona.

 5. Hi haurà conferències de l’AGP aproximadament cada dos anys, i tindran lloc uns tres 
mesos abans de les Conferències Ministerials de l’OMC. Les funcions d’aquestes con-
ferències seran actualitzar el manifest (si escau), avançar en el procés de coordinació a 
nivell global i coordinar les accions descentralitzades de cara a la següent Conferència 
Ministerial de l’OMC.34

32 Es poden consultar a l’Annex i en línia: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/cocha/principles.htm>.

33 En la Conferència Global de Cochabamba, l’any 2001, s’acordà afegir una frase a aquest punt 1.3: «[...] així com també a les 
lluites dels pobles indígenes i les cultures originàries».

34 Després de la Conferència Global de Cochabamba, el 2001, aquest punt es modificà senyalant que es realitzaran conferèn-
cies de l’AGP sempre que es consideri necessari per part de les organitzacions i moviments participants, mentre que les funcions 
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 6. Qui convocarà les conferències de l’AGP serà un comitè format per les organitzacions 
i moviments representatius de cada regió, incloent els punts de contacte respectius. La 
composició d’aquest comitè ha de tenir un equilibri regional i temàtic i ha de comptar 
amb la participació d’organitzadors locals. Les tasques del comitè són de coordinació 
del programa de la conferència, coordinació de la tria de delegats, gestió de l’ús dels 
recursos econòmics, assessorament als grups locals pel que fa qüestions tècniques i 
organitzatives i, finalment, interpretació del manifest, en cas que fos necessari. Aquest 
comitè en cap cas no representa l’AGP. Tan els contactes locals com els membres del 
comitè seran rotatius.35

 7. L’AGP ha de tenir diverses eines informatives, inclòs un butlletí regular, una pàgina 
web i altres publicacions que es realitzaran de manera voluntària per part d’organitza-
cions i individualitats que simpatitzen amb l’AGP. La seva elaboració es durà a terme 
de manera rotativa i descentralitzada. Abans de la seva publicació sota el nom d’AGP, 
aquests materials seran supervisats pel Comitè de Convocants (incloent els canvis a la 
pàgina web). El Comitè podrà fer modificacions sempre que hi hagi conflicte amb els 
principis de l’AGP.36

 8. L’AGP no té recursos, de manera que els fons necessaris per a pagar les conferències 
i les eines d’informació s’aconseguiran de manera descentralitzada. Tots els fons per 
a les conferències seran administrats pel comitè, mentre que les publicacions seran 
autofinançades.

 9. L’AGP té un secretariat rotatiu, que canvia cada any. Cada comitè, durant el seu perí-
ode, decidirà on seran els secretariats.

 10. Les conferències de l’AGP no inclouran la discussió d’aquests principis organitzatius 
en el programa. Si es produeix una petició concreta es formarà un grup de discussió 
específic que es reunirà de manera paral·lela per tal d’elaborar propostes concretes que 
seran votades en el plenari.

 11. L’AGP espera inspirar la creació de diferents plataformes (tan regionals com temà-
tiques) contra el «lliure comerç» i les diferents institucions que el promouen. No hi 
haurà, això no obstant, cap relació de pertinença entre aquestes plataformes i l’AGP; 
seran, per tant, plataformes autònomes.37

En la pròxima secció detallem alguns dels òrgans establerts en aquests Principis Organitzatius de l’AGP.

bàsiques d’aquestes conferències són: actualitzar el manifest (si escau), avançar en el procés de coordinació a nivell global, coordi-
nar les accions descentralitzades d’acord amb els Dies d’Acció Global i les campanyes sostingudes. Hi haurà una participació igual 
de dones i homes en les conferències regionals i internacionals. A més a més, s’estableix que la qüestió de gènere serà tractada en 
totes les conferències.

35 A Cochabamba, l’any 2001, s’establí que els temes a tractar en les Conferències Globals sorgirien de les Conferències Regio-
nals.

36 En la Conferència de Cochabamba (2001) es realitzà una modificació d’aquest principi, de manera que el redactat final 
apuntava en aquesta direcció, tot indicant que, en coherència amb la filosofia de l’AGP, tots els processos de comunicació seran 
diversos, descentralitzats i coordinats. Hi haurà com a mínim un punt de contacte en cada regió, que es decidirà a nivell regional. 
Tot reconeixent els límits d’Internet, la pàgina web de l’AGP tindrà tota la documentació, incloses les actes de les conferències i 
els llistats de contactes. Tots els documents seran traduïts a tants d’idiomes com sigui possible.

37 A Cochambamba, l’any 2001, s’afegí un sentit addicional a aquest punt, senyalant que també s’aspira a promoure el debat 
regional fent servir diversos mètodes; els resultats d’aquests debats seran, després, compartits a nivell global amb tota la xarxa.
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2.3.1. ESTRUCTURA DE LA XARXA

Malgrat la seva vocació d’horitzontalitat, l’AGP no era amorfa ni desorganitzada. De fet, des 
de la seva creació compta amb certes figures rotatives que faciliten la feina. És el cas dels «Con-
vocants» i el seu «Grup de Suport»; es tracta de col·lectius o organitzacions encarregades de 
preparar i acollir cadascuna de les Conferències que la xarxa ha celebrat durant els anys.

Els convocants són col·lectius que actuen com a punts de contacte, informació i coordina-
ció. S’encarreguen de co-organitzar les conferències globals i regionals i són els que solen fer 
les crides als Dies d’Acció Global descentralitzada, especialment en ocasió de les cimeres de 
l’OMC. En el primer comitè de convocants hi havia tres grups d’Amèrica llatina, un d’Europa 
occidental, un d’Europa de l’Est i dos d’Àsia. A un nivell abstracte, l’afiliació a l’AGP és esta-
blerta per l’acord amb els hallmarks. No hi ha cap procediment oficial pel qual un activista, 
un grup, un col·lectiu o una xarxa es poden inscriure, de manera que la inclusió a la xarxa és 
establerta mitjançant la participació en les activitats que han estat organitzades per la xarxa, o 
organitzant activitats locals o regionals en l’esperit de l’AGP (algunes campanyes duen l’afegitó 
«inspirat per la xarxa de l’AGP») (Maiba, 2005).

Aquest alt grau d’informalitat i fluïdesa fa que no tingui gaire sentit parlar de pertinença 
a la xarxa; la composició de la xarxa s’estableix per la participació més que per la pertinença.  
L’explicació d’aquest funcionament és la crítica de fons a la burocràcia i als problemes derivats 
de la institucionalització: l’AGP aplicà un model de creixement i consolidació que no impliqués 
esdevenir cap organització. Sense seus, ni oficines ni persones a sou; tampoc sense portaveus 
(Maiba, 2005). Val a dir que aquest model organitzatiu no és pas nou; de fet, és habitual en 
xarxes i grups d’activisme d’inspiració llibertària, especialment en el Nord.

Això no obstant, l’AGP sí que gaudeix de cert nivell d’institucionalització, podríem dir, flu-
ïda. I és que per tal de facilitar la cooperació i comunicació entre els grups afins a l’AGP a nivell 
regional i global, la xarxa establí una estructura organitzacional rudimentària creant les figures 
dels convocants, el secretariat, els grups de suport i els activistes itinerants (Maiba, 2005). Així, 
els «convocants» sorgeixen per tal d’assegurar la representació de cada continent en la xarxa de 
l’AGP, cada xarxa continental és cridada per escollir al manco un grup anomenat «convocant». 
Aquest grup convocant transmet les activitats continentals a la xarxa global i és responsable de 
cridar a reunions continentals. A més a més, el convocant serveix com a punt de contacte. El 
comitè de convocants, format per tots els grups convocants continentals, decidirà sobre qüesti-
ons relacionades amb les conferències globals (agenda, tria de delegats, despeses, interpretació 
del manifest, etc.). El comitè també llança les crides als DAG. La comunicació del comitè 
generalment té lloc mitjançant llista de correu, tot i que en algunes ocasions s’han produït re-
unions físiques durant conferències globals i contracimeres (Maiba, 2005). L’AGP també té un 
«secretariat» que principalment funciona com una bústia per cartes i correus electrònics enviats 
a l’AGP. La tasca del secretariat no és la de representar la xarxa davant els mitjans. Més aviat es 
pot descriure com un hub o punt de compartició d’informació i comunicació interna (Maiba, 
2005). Sovint les tasques dels Convocants (com per exemple, organitzar una conferència global 
o regional) són difícils d’assumir, de manera que a l’estructura organitzativa informal de l’AGP 
s’hi han afegit els «grups de suport». Són grups d’activistes que s’involucren en certes funcions 
de suport tant per la xarxa global com per la regional. Aquests membres dels grups de suport no 
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han estat elegits en les conferències de l’AGP, però estan involucrats des de la fundació o des del 
moment en què nuclis d’activistes han reclamat el seu suport per a certes tasques. No hi ha pas 
procediment formal (elecció, nominació) o anunci públic de qui està ficat en un grup de suport.

3. «WE ARE EVERYWHERE»: L’AGP ENTRA EN ESCENA

L’AGP era una eina de coordinació per tirar endavant accions. És per això que, més enllà de la 
conferència global que la féu néixer, la seva vertadera dimensió cal buscar-la en les accions que 
aconsegueix posar en marxa i coordinar. Els «Dies d’Acció Global» i les Caravanes Interconti-
nentals serien les primeres i principals expressions activistes d’aquesta xarxa, juntament amb les 
diferents Conferències regionals i globals. A continuació les abordam cronològicament.

3.1. EL PRIMER «DIA D’ACCIÓ GLOBAL»

Des de la seva fundació, la vocació de l’AGP ha estat coordinar accions contra les principals 
institucions financeres del capitalisme globalitzat. En aquest sentit, la posta en escena de la xar-
xa arribava el 16 de maig de 1998 —el 16M—, data en què s’havia convocat un «Dia d’Acció 
Global» (DAG) contra els centres financers, que esdevingué la primera coordinació considerada 
vertaderament mundial d’accions locals contra el model neoliberal, coincidint amb la segona 
conferència ministerial de l’OMC a Ginebra i molt pròxima a la reunió del G8 a Birmingham, 
celebrada pocs dies abans (AGP, 1998c).38

Després de mesos de preparació, aquesta «crida» de l’AGP —que fou la primera forma d’ex-
pressió pública de la xarxa— donà lloc a una massiva protesta descentralitzada. Amb la ciutat 
de Ginebra com a gran centre d’interès, aquesta primera crida de l’AGP adquirí una dimen-
sió internacional: es realitzaren protestes i manifestacions en una trentena d’Estats, incloent 
200.000 persones que es manifestaren pels carrers d’Hyderabad (Índia) o els 50.000 camperols 
sense terra a Brasília. Durant tota la jornada, milers de persones participaren en les accions 
conegudes com «Global Street Parties» (una acció de bloqueig de trànsit, ocupació i transforma-
ció dels carrers en zones festives temporals i protesta carnavalesca) promogudes pel col·lectiu 
Reclaim the Streets. Així, l’entrada en escena de l’AGP es produïa amb una forma de protesta 
festiva, amb la creació de moments en els quals les persones controlen l’espai públic i on es fan 
esforços formatius constants mitjançant tallers, xerrades, distribució de pamflets i informaci-
ons diverses (de Marcellus, 2001; AGP, 1998b; Lewis, 2009; Echart i altres, 2005; Starr, 2000).

Aquest primer DAG era el resultat immediat de la feina de la Primera Conferència Glo-
bal de l’AGP. Al voltant d’aquella data cristal·litzava el primer any d’existència del projecte 
de l’AGP i l’objectiu pel qual s’havia convocat la conferència. La fórmula del «Dies d’Acció 
Global» (DAG) assolí gran èxit de seguiment durant els següents mesos, esdevenint durant un 

38 L’abril de 1998 també s’havien realitzat protestes contra l’AMI, amb molta incidència a Holanda, on hi hagué accions en 
una vintena de ciutats i es tallà una via de sis carrils a Utrecht i protestes en altres ciutats de l’Estat espanyol o Canadà. També es 
realitzaren protestes, en el World Economic Forum de Davos, amb la participació de 192 organitzacions de 54 països (CLACSO, 
2001).
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temps, com veurem, el model de protesta hegemònic contra les institucions financeres.
Les protestes del 16M s’allargaren força dies, durant els quals la ciutat suïssa també acollí 

l’arribada de la caravana de bicicletes i tractors «Money or Life?», provinent d’Alemanya. Val 
a dir que diversos activistes francesos i italians ni tan sols pogueren arribar a Ginebra, ja que 
foren retinguts abans. La marxa principal del primer dia de protestes comptà amb la presència 
d’un reguitzell de coneguts activistes d’arreu del món (AGP, 1998b).39 Aquesta manifestació 
es mostrà bel·ligerant contra establiments McDonald’s, que patiren alguns atacs, i contra les 
forces policials, que protagonitzaren alguns enfrontaments amb activistes. Quan la manifesta-
ció acabà, tot plegat es convertí en una street party a l’estil que el col·lectiu Reclaim the Streets 
havia popularitzat (AGP, 1998b). Tot i que les autoritats locals portaven setmanes advertint dels 
«disturbis» que hi podia haver durant la cimera, dels quals en responsabilitzaren directament 
l’AGP, en certa manera aquest DAG les agafà per sorpresa, fins al punt que, per exemple, els 
activistes foren capaços de capgirar el cotxe oficial de Renato Ruggiero, director general de 
l’OMC (AGP, 1998b).

Les protestes s’allargaren durant una setmana i s’arribaren a produir fins a 350 detencions, 
cosa que provocà que bona part de les energies es centressin, capaltard, en tasques antirepressi-
ves i de solidaritat amb les persones arrestades (AGP, 1998b). S’ha dit que els disturbis de Gine-
bra són els més forts que hi ha hagut des de 1932 en aquella ciutat (SchNEWS, 2001). I és que, 
al voltant del 16M, es durien a terme tota una sèrie d’accions diverses. El 18 de maig, per exem-
ple, s’ocupen unes oficines de Lockheed; el 20 de maig, activistes intenten accedir a l’edifici de 
l’ONU per interrompre l’Assemblea General. Tot i fer servir una tàctica noviolenta, la realitat 
és que aquella acció acaba amb molts activistes ferits. Aquests fets tenen una resposta l’endemà 
per part dels okupes, que organitzen una marxa contra la brutalitat policial (SchNEWS, 2001). 
De fet, a conseqüència de les accions del 16M, durant els mesos següents es produí una onada 
repressiva contra els activistes associats a la xarxa d’AGP.40

La importància d’aquest primer Dia d’Acció Global rau en què, malgrat els incidents i la 
repressió, el suport popular cap a aquests esdeveniments fou molt gran i, per primera vegada, 
es generà dins l’activisme promotor un sentiment molt fort que era possible organitzar una 
resistència a un nivell relativament global. El cèlebre eslògan «La nostra resistència serà tan 
transnacional com el capital» començava a ser una realitat a ulls de molta gent (AGP, 1998b). 
De fet, durant els següents mesos es produí un augment de la intensitat organitzativa contra la 
globalització neoliberal. Tan és així que l’any 1999 s’encetà amb una contracimera crítica, del 
26 al 31 de gener, que responia al Fòrum Econòmic Mundial que se celebra cada any a Davos, 
Suïssa. L’«altre Davos», com es batejà, estava convocat, entre d’altres, per ATTAC i el Fòrum 
Mundial de les Alternatives, i era una clara experiència embrionària del que seria, dos anys 
després, el Fòrum Social Mundial (Houtart i Polet, 2001; Echart, 2008).

Amb la inèrcia del primer Dia d’Acció Global, la planificació d’accions per part de l’AGP 

39 Per nombrar-ne uns quants: el Professor Nanjundaswamy, de KRRS (Índia); Joon Kyu Kim, de KFL (Corea del Sud); Pa-
tricia Teran Vega, del FZLN (México); Fatima Orozco, d’UNAG, i Daniel Querol, de GME (Nicaragua); Rafael Alegria, de Via 
Campesina (Honduras); Virgina Hernandez, de COMUTRAS (El Salvador); Libia Grueso, del PCN (Colombia); Gilberto Oli-
veira, del MST (Brazil); Alejandro Demichelis, de CTERA (Argentina); Paulo Cuinica, d’ORAM (Moçambic); Olga Samborska, 
de CENTAVRIYA (Ucraïna) i diversos representants d’altres moviments europeus (AGP, 1998b).

40 Per a més informació, veure de Marcellus (2001: 110).
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continuà. Es programà una segona Conferència Global de la xarxa (que es duria a terme abans 
de la Cimera Ministerial de l’OMC a Seattle, el 1999), i també s’aprovaren dos grans projectes 
per la primera meitat de 1999: la Caravana Intercontinental de Solidaritat i Resistència i el Dia 
d’Acció Global contra els centres financers el 18 de juny, coincidint amb la reunió del G8 a 
Colonya (Alemanya).

3.2. LA «CARAVANA INTERCONTINENTAL»

Una altra de les grans iniciatives de l’AGP fou la Caravana Intercontinental, celebrada entre el 
21 de maig i el 20 de juny de 1999, poc més d’un any i mig després del naixement de la xarxa. 
Aquest era una projecte amb una intenció molt pràctica i concreta però altament carregada de 
simbolisme: portar aquells que pateixen les conseqüències més dramàtiques del neoliberalisme 
davant d’aquells que dissenyen i implementen aitals polítiques.41 Aquesta ambiciosa experiència 
ajuntà a Europa uns 450 representants de moviments populars del Sud i l’Est amb una xarxa 
diversa de grups de base europeus per dur a terme una programació farcida d’accions, reunions 
i manifestacions. Fins a 11 autocars van dur de «gira» per 10 països europeus els diversos grups 
que conformaven la Caravana, i que anaven des d’organitzacions de desocupats fins a grups 
que treballaven contra l’enginyeria genètica; des de membres de centres socials okupats fins a 
organitzacions feministes (de Marcellus, 2001;  Lewis, 2009).

Durant el seu recorregut, els components de la Caravana van organitzar i participar en 
nombroses activitats: debats públics en universitats, trobades amb col·lectius d’activistes i 
ONG, manifestacions contra la cimera de la Unió Europea, accions contra grans multinacio-
nals —com Bayer, Cargill, Novartis o Nestlé— i també contra oficines d’institucions globals 
—com l’OMC, l’OTAN, la FAO i el Banc Central Europeu—, visites a ecoviles i granges eco-
lògiques, visites i allotjament en centres socials okupats, van fer tallers sobre diverses temàtiques 
relacionades amb les conseqüències de les polítiques neoliberals i, per suposat van tenir temps 
per prendre part en festes i diferents activitats artístiques (ICC, 1999). També hi hagué accions 
directes de destrucció de dos camps de cultiu transgènics, l’acció noviolenta contra un labora-
tori de biotecnologia en col·laboració amb la Confédération Paysanne, o la pintada conjunta 
amb altres organitzacions ecologistes a l’edifici de Novartis de Barcelona (de Marcellus, 2001).

S’ha de dir que la majoria de la caravana representava moviments populars de l’Índia (que 
foren els qui proposaren el projecte a mitjan 1997), però també hi havia representació dels 
«sense terra» de Brasil, simpatitzants dels zapatistes de Xiapes, treballadors sense accés a la terra 
provinents de Bangladesh, indígenes de Xile, la Xarxa Afro-Americana, organitzacions de drets 
humans del Nepal, una organització ecologista d’Ucraïna i un grup antinuclear de Paquistan, 
entre d’altres (de Marcellus, 2001).42

Tanmateix, les dimensions logístiques i econòmiques d’una empresa com aquesta, així 

41 Veure <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/icc/index.html>. Aquí es pot consultar el programa complet de la Caravana 
Intercontinental: <http://caravan.squat.net>.

42 Entre els participants de l’Índia la majoria representaven organitzacions de camperols, però també hi havia altres sectors 
socials com ara pescadors, els adivasi, i moviments contra les «big dams» (de Marcellus, 2001: 110).
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com els conflictes culturals inherents, implicaren que les Caravanes Intercontinentals no fos-
sin un model àmpliament reproduïble per part dels moviments com els que es van involucrar 
en l’AGP. Sí que ho fou, en canvi, el model d’acció descentralitzada els dies de les cimeres (els 
DAG) (Lewis, 2009).43

3.3. EL SEGON DIA D’ACCIÓ GLOBAL

La Caravana Intercontinetal acabava la seva ruta coincidint amb la protesta contra el G8 a 
Colonya (Alemanya).44 Pel 18 de juny de 1999 s’havia convocat una nova jornada de «protesta, 
acció i carnaval» contra els centres financers d’arreu del món coincidint amb aquesta G8, en 
la qual també hi participava la presidència de la Comissió Europea (AGP, 1999c). Tot i la dura 
repressió que els activistes patiren a Colonya (de Marcellus, 2001), aquest nou DAG, una crida 
a l’acció global contra les institucions financeres, tornà a tenir ressò internacional (Ainger, 
2001). Prova d’això és que aquest dia hi hagué protestes en 41 ciutats de 26 estats, incloent 
el setge del centre financer de Londres, en el qual hi participaren unes 10.000 persones (de 
Marcellus, 2001; Lewis: 2009).45 Així, el «18J» implicà la realització de nombroses accions des-
centralitzades per part de moviments tan diversos que anaven des del Chikoko de Nigèria fins 
al sindicalisme Paquistanès, o des del les esglésies argentines fins els okupes londinencs. Tots 
actuaren en les seves ciutats per manifestar el seu rebuig a la política del G8. Aital resistència 
coordinada mostrà que el procés de convergència simbòlica de les resistències guanyava força i 
velocitat (de Marcellus, 2001).

Endemés, en aquesta ocasió en molts d’aquests indrets es produïren «alliberaments de car-
rers» i «carnavals anticapitalistes» inspirats en les pràctiques de Reclaim the Streets. De fet, la 
realitat era que la proposta original del 18J la realitzà aquest mateix col·lectiu, mentre que l’AGP 
la féu circular per les llistes de correu internacionals fins al punt que la proposta quallà (Ainger, 
2001). Això és una mostra del funcionament habitual de l’AGP: el paper de la xarxa no era 
tant proposar accions, com donar difusió a propostes de col·lectius i xarxes de tal manera que 
s’expandissin i s’imitessin arreu de manera coordinada.

43 Malgrat això, se’n realitzaren algunes més. És el cas de la Caravana del poble Awami (Paquistan), que va recórrer 31 ciutats 
i pobles durant el seu recorregut entre el 23 de setembre i el 22 d’octubre de l’any 2000. Organitzada pel Comitè pel Desenvo-
lupament Awami, aquesta activitat comptà amb la participació de 58 activistes (24 de les quals eren dones) de 28 organitzacions 
diferents, la majoria provinents de zones rurals. El recorregut permeté realitzar fins a 43 reunions públiques en què es parlà de 
les polítiques promogudes per part de l’FMI i el BM. També es donà difusió al projecte de l’AGP, i fins a 450 organitzacions van 
entrar en contacte amb la xarxa gràcies a aquesta caravana (AGP, 2000a).
Entre el 18 de gener i el 16 d’abril de 2001 un grup d’activistes del Procés de Comunitats Negres (PCN) de Colòmbia (vinculats 
a l’AGP) realitzaren una gira europea per donar a conèixer, entre d’altres coses, les problemàtiques que giraven al voltant del «Pla 
Colòmbia», l’acord de cooperació político-militar entre Colòmbia i EEUU (AGP, 2001a).
També es realitzaren altres caravanes inspirades per l’AGP com és el cas de la gira de 9 dies per Palestina durant el 2002 en contra 
de l’apartheid de l’estat d’Israel (AGP, 2002h) o la gira «Indian Peoples’ Movements Caravan against War, Communalism and 
Capitalist Globalisation», celebrada el març de 2003 per diverses ciutats de l’Índia (AGP, 2003e).

44 Era la primera vegada que formalment es parlava de G8; fins aleshores es feia referència a aquestes reunions com el G7 més 
Rússia.

45 Es van reportar mobilitzacions a Nigèria, Senegal, Togo, Zimbabwe, Argentina, Brasil, Mèxic, Uruguai, Canadà (a 5 ciutats), 
EEUU (a 9 ciutats), Bangladesh, Korea, Singapur, Nepal, Paquistan, Austràlia, Àustria, Bielorrússia, Republica Txeca, França, 
Alemanya, Grècia, Malta, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Estat espanyol i Regne Unit (AGP, 1999c).
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Precisament a Londres el 18J es convertí en un «Carnaval contra el capital», una protesta 
sense precedents en aquella ciutat en els darrers 10 anys i que fou mal interpretada per la prem-
sa. S’al·ludia a la desarticulada subcultura britànica, i amb això s’estava obviant la lliçó principal 
de la jornada: els «carnival-goers», la majoria dels quals actuaren de manera noviolenta pel que 
fa les seves accions, eren membres d’una gran i invisible confluència que s’estava organitzant 
internacionalment contra un enemic comú: la globalització neoliberal (Ainger, 2001). L’«a-
lliberament de carrers» era un model de protesta que es replicà en moltes altres ciutats que 
s’inspiraren en l’experiència de Reclaim the Streets, cosa que agafà francament per sorpresa les 
autoritats, que per evitar mals majors hagueren d’autoritzar la presència perllongada dels esde-
veniments festius en moltes d’aquestes ciutats (Fringeli, 2009). Així, el cas Reclaim the Streets 
havia aconseguit exportar a una escala internacional aquesta mena d’accions, de manera que es 
palesa el paper clau d’aquest col·lectiu en la dinamització d’aquestes accions i en la inspiració 
que suposaren pel moviment global (AGP, 1999c).46

Cal tenir present que s’estava vivint la gestació d’un gran moviment que tirava endavant 
de mica en mica mitjançant una diversitat d’iniciatives de coordinació, fòrums i trobades in-
ternacionals que es produïren durant tots aquells mesos de la primera meitat de 1999. A tall 
d’exemple, la convocatòria a París, entre el 24 i 26 de juny, de la trobada internacional «Un 
altre món és possible», una iniciativa de diverses entitats i coordinadores de molta importància 
com per exemple ATTAC, el Comitè per a l’anulació del deute del Tercer Món (CADTM), la 
Coordinadora contra els clons de l’AMI i el Fòrum Mundial de les Alternatives, entre d’altres 
(CLACSO, 2001).

3.4. LA SEGONA CONFERÈNCIA GLOBAL: DELS EXPERIMENTS A LA MADURESA

La segona Conferència Global de l’AGP es celebrà a Bangalore (Índia) entre els dies 23 i 26 
d’agost de 1999, tot i que les activitats «satèl·lit» que l’acompanyaven ja començaren el 15 d’a-
gost i s’allargarien fins al 31. La convocatòria arribava marcada per l’experiència encara fresca 
del segon DAG, la Caravana Intercontinental i els diversos episodis de repressió política que 
marcaren aquests esdeveniments (de Marcellus, 2001).

De nou, la diversitat de col·lectius i organitzacions que es citaren a Bangalore és digna de 
subratllar.47 S’hi reuniren representants de moviments de grangers, d’organitzacions de po-
bles indígenes, moviments de pescadors, sindicalistes, comunitats afroamericanes, moviments 
contra grans infratructures (com ara preses d’aigua), fronts de solidaritat amb les treballadores 
domèstiques, cooperatives d’agricultors sense terra, organitzacions ambientals, comitès de soli-
daritat, mitjans alternatius, grups autònoms, feministes, okupes, «street reclaimers», activistes 

46 Aquí hi ha cròniques del 18J a Londres: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/global/j18london/london.htm> amb 
participació important de l’Association of Autonomous Astronauts, una xarxa de col·lectius de base que combinaven activisme i 
art. Més informació a: <http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Autonomous_Astronauts>.

47 En aquesta ocasió les organitzacions Convocants eren: Procés de Comunitats Negres de Colòmbia, Canadian Union of 
Postal Workers, Comité de Trabajadoras de El Salvador, Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina, Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Moviment d’Idependència Maori (Aoteoroa/Nova Zelanda), National Alliance of 
People’s Movements (Índia), Reclaim the Streets! (Londres), Rural Organization for Mutual Help (Moçambic) i Socio-Ecological 
Union (federació de més de 200 grups d’Europa Central i Europa de l’Est) (AGP, 1999a).
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contra plantacions transgèniques, etc. El seu objectiu era avaluar la tasca de l’AGP en aquests 
primers 18 mesos d’existència. Hi hagué seriosos problemes per aconseguir els visats dels parti-
cipants, de manera que les delegacions senceres d’Àfrica i Europa Central i de l’Est no pogueren 
assistir a la Conferència (AGP, 1999a, 1999d).48

El programa incloïa la planificació d’accions descentralitzades contra la pròxima Conferèn-
cia ministerial de l’OMC i la Ronda del Mil·lenni, la discussió sobre el rol i l’organització de la 
xarxa internacional de l’AGP, la revisió del manifest i l’elecció del pròxim Comitè de Convo-
cants. També s’havien planificat vàries taules rodones de discussió sobre diversos temes per part 
de representants de moviments de base d’arreu del planeta. Endemés, s’aprofitaria la presència 
internacional per conèixer i donar ressò a indrets de lluita social al Sud de l’Índia (Karnataka i 
el nord de Kerala) (AGP, 1999a, 1999d). Com ja havia passat en l’anterior conferència global, 
i també en els Encuentros zapatistes, aquesta Conferència no estigué exempta de conflictes i 
aparegueren algunes crítiques importants al procés i als continguts.49

Un dels punts importants que es va consensuar fou l’eixamplament de les funcions de 
l’AGP: la xarxa funcionaria d’ara endavant com una eina de comunicació i coordinació per 
a totes les lluites contra els efectes del règim del capitalisme global, no només contra les 
institucions i acords que el regulen. Això implica que els esforços de comunicació i coordi-
nació s’estendrien a tots els temes relacionats amb l’explotació capitalista, també en la seva 
vinculació amb el patriarcat, el racisme, la violència o la destrucció ambiental, així com les 
diferents formes de lluita contra aquestes opressions. L’expectativa, presa aquesta decisió, 
era que el procés de l’AGP arribés eventualment a una etapa en la qual pogués articular una 
resistència de base a nivell global, treballant com un moviment global, arrelat en les bases 
dels moviments populars de resistència d’arreu del planeta, i jugant un paper polític des de 
baix, i tot això sense estar constituïts com a organització (AGP, 1999f).

Un altre dels canvis importants fou la introducció d’un nou principi de l’AGP, el que 
permetia diferenciar-se de totes les formes reaccionàries de resistència al capitalisme global. 
El nou text consensuat fou el següent: «Rebutjam totes les formes i sistemes de dominació 
incloent, però no limitant-nos a, patriarcat, racisme i fonamentalisme religiós de tots els 
credos. Abracem la plena dignitat de tots els éssers humans» (AGP, 1999f).

Aquest passaria a ser el segon principi, de manera que desplaçaria els altres cap a les 
posicions 3, 4 i 5, respectivament. El motiu d’introduir per consens aquest nou punt era 
clar: el fet de denunciar el lliure mercat sense una anàlisi del patriarcat, el racisme i els pro-
cessos d’homogeneïtzació és un element bàsic del discurs de l’extrema dreta, i perfectament 
compatible amb explicacions simplistes de realitats complexes amb la personificació dels 
efectes del capitalisme (com ara teories de la conspiració, antisemitisme, etc.) (AGP, 1999f). 
Així, aquest nou punt als principis de l’AGP pretenia excloure la participació de grups amb 
plantejaments reaccionaris, per molt que també estiguessin en contra de les institucions 

48 Com expliquen des de la pròpia AGP, en alguns casos fins a tres ministeris diferents havien d’aprovar la sol·licitud de 
visat per participar en una conferència, cosa que fou temporalment impossible d’assolir i que privà de l’oportunitat de partici-
par a bona part d’activistes (AGP, 1999a).
49 Per exemple, hi hagué un conflicte durant les taules rodones sobre el màxim de gent provinent d’un mateix col·lectiu/regió. 
En concret, la tensió sorgí entre dues entitats organitzadores (una d’Europa i l’altra de l’Índia) i un grup provinent del Nepal. 
Aquí es pot consultar una crònica de la Conferència (AGP, 1999d).
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financeres del capitalisme global o s’adherissin al «moviment antiglobalització». Foren els 
i les activistes de l’Índia qui defensaren la introducció d’aquest principi. I és que el nou 
hallmark serveix, en el context de l’Índia, per distingir l’ala dreta, que fa servir una retòrica 
antiglobalització equiparable a molts moviments progressistes (Singh, 2001). En aquesta con-
ferència també es decidí revisar el manifest per incorporar-hi una dimensió de gènere, i 
també s’elegiren els nous Convocants i Secretariat Global, a més d’establir noves dates de 
protesta i campanyes.

La conferència no va estar exempta de conflictes. Un dels principals té a veure amb les 
diferències abismals entre els diferents col·lectius que hi acudiren. Així, mentre que els acti-
vistes del Nord solien pertànyer a xarxes i col·lectius relativament petits i orientats a l’acció 
directa —com Ya Basta! o Reclaim the Streets—, els moviments del Sud eren formacions 
de masses més centralitzades —com ara MST o KRRS. Els activistes del Sud criticaren que 
molts dels debats de la Conferència estiguessin dominats per grups del Nord que represen-
taven molt poques persones en comparació amb els grans moviments de masses del Sud 
(Juris, 2008). Com a resultat d’aquestes problemàtiques, en el futur l’AGP caminaria cap 
a una limitació del nombre d’activistes del Nord que acudien a les Conferències puix que 
s’observava que hi havia infrarepresentació del Sud (Juris, 2008).

Finalment es marcaren una sèrie de cites al calendari de mobilitzacions dels propers 
mesos. D’entre totes, en destacava la crida al Dia d’Acció Global del 30 de novembre de 1999 
sota l’eslògan «Let our resistance be as transntaional as capital! - A Global Day of Action, 
Resistance and Carnival Against the Global Capitalist System - Laugh in the Face of the Global 
Economy!!». Precisament, el 30N era el dia en què ministres de 134 governs s’havien de re-
unir a Seattle (EE.UU.) en la 3a Conferència ministerial de l’OMC. A més a més, l’AGP 
promogué dues caravanes amb la vista posada a Seattle. Una d’aquestes caravanes comptà 
amb la participació d’activistes de Xiapes i travessà els EEUU; l’altra, va recórrer Canadà i 
culminà a la reunió de l’International Forum on Globalization, un think tank format el 1994 
(Krebbers i Schoenmaker, 2001). A banda d’això, de cara al 30N es feia una crida a accions 
arreu del planeta i s’anunciava que grups d’activistes estaven planificant convergir a Seattle. 
Finalment, es demanava que qualsevol grup que volgués dur a terme una acció n’informés 
a la xarxa per facilitar la coordinació (AGP, 1999f; Cockburn i St. Clair, 2000). La impor-
tància que tindria aquesta cita per l’incipient moviment global és una cosa que està fora de 
qualsevol dubte, com veurem en els següents apartats.

4. EL «MOVIMENT ANTIGLOBALITZACIÓ» IRROMP EN L’ESCENA MUNDIAL I 
ENCETA LA SEVA ETAPA DE PLENITUD

Tal i com senyalen autors com Pastor (2007a), la sèrie de crisis financeres viscudes a partir de 
l’any 1997, que afectaren especialment els anomenats «mercats emergents», marcaren un canvi 
de fase. Si la crisi posava damunt la taula els riscs sistèmics de la bombolla especulativa, a això 
se li sumava el malestar acumulat, al Nord, pel desmantellament de l’Estat del benestar i, al 
Sud, per les conseqüències de les «teràpies de xoc» imposades per les institucions financeres 
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internacionals.50

4.1. SEATTLE, AQUELLS DIES QUE «SACSEJAREN EL MÓN»

El 30 de novembre de 1999, en motiu de la 3a Cimera Ministerial de l’OMC a Seattle, EEUU, 
l’AGP llançà una nova crida a un Dia d’Acció Global, que suposà la realització de nombroses 
protestes arreu del món. És el cas, per exemple, de Ginebra, on 5.000 persones (quasi la meitat 
camperols) convergiren en la seu general de l’OMC. 75.000 persones a França participaren en 
protestes en 80 ciutats diferents, incloent 5.000 grangers que convergiren a París amb els seus 
animals. Hi hagué altres protestes a Milà, Berlín, Àmsterdam, Buenos Aires, Israel i Colombo, 
amb petites protestes en les principals ciutats del Regne Unit i EEUU. A Manila unes 8.000 
persones marxaren a l’ambaixada dels EEUU i al palau presidencial per protestar contra la 
participació de Filipines a l’OMC. Pocs dies després, tornaren a l’ambaixada per solidaritzar-se 
amb les víctimes de la repressió policial a Seattle. Hi hagué diverses protestes també a l’Índia, 
incloent deu districtes de Punjab New Delhi, Bangalore i la vall de Narmanda; unes accions 
que s’ajuntaren a la campanya «Monsanto Quit India» (Starr, 2000: 99).51 Tanmateix, la di-
mensió internacional de la jornada quedà eclipsada pels esdeveniments de Seattle, ciutat estatu-
nidenca que ha esdevingut tot un referent ineludible per comprendre la història del moviment 
antiglobalització. Nogensmenys, fou allà on l’activisme aconseguí un ressò inèdit fins aquell 
moment. Aquelles protestes, juntament amb les diferències en la negociació entre els governs 
del Nord i del Sud, feren fracassar el que s’havia batejat com la «Ronda del Mil·lenni» que era, 
d’alguna manera, l’actualització o aprofundiment de la Ronda d’Uruguai. El 30 de novembre 
de 1999 era el dia que ministres de 134 governs es reunien a Seattle (EEUU) en la 3a Confe-
rència Ministerial de l’OMC. Aquest organisme supraestatal i multilateral era en bona mesura 
desconegut; si el FMI i el BM havien estat fins aquell moment els grans focus de crítiques, la 
«tercera pota» de Bretton Woods —el GATT, encarregada de la liberalització del comerç mun-
dial i precedent de l’OMC— havia passat més desapercebuda (Fernández Durán, 2001).52 A 
Seattle s’havia d’encetar una nova ronda de negociacions de liberalització i desregulació comer-
cial i d’inversions.53 D’entre els temes que s’inserien en la Ronda del Mil·lenni hi trobam des 

50 S’acceleraven les articulacions al Sud: per exemple, el 12 d’octubre de 1999 es realitza el primer «Grito Latinoamericano de 
los Excluidos/as» sota el lema «Por Trabajo, Justicia y Vida» a diferents països d’Amèrica Llatina. També, del 18 al 21 de novembre 
de 1999, es va celebrar la Cimera Sud-Sud sobre Deute a Johanesburg, Sudàfrica. Sota el lema «Cap a un nou mil·lenni lliure de 
deute» i organitzat, entre d’altres, per Jubileu Sud, es realitza una trobada internacional per l’anul·lació del deute del Tercer Món 
(Seoane i altres, 2001).

51 També una declaració subscrita per 560 organitzacions de 67 països fou enviat a l’OCDE per demanar que se suspengui 
l’AMI fins que no s’hagués fet una valoració social, ambiental i de desenvolupament. Hi hagué moltes crítiques a aquest acord 
d’inversions que no procedien només de l’àmbit activista, sinó també de l’acadèmic (Starr, 2000).

52 Durant la llarga existència del GATT no hi hagué pràcticament cap mena de contestació social al paper d’aquest organisme. 
Això canvià amb la firma dels acords de la Ronda d’Uruguai, que suscità una creixent oposició, especialment al Sud. Al Nord la 
resistència al GATT i a la Ronda d’Uriguai s’havia manifestat especialment a França, amb mobilitzacions de camperols i sectors 
del món de la cultura (Fernández Durán, 2001).

53 La cimera de Seattle s’havia preparat de manera minuciosa pels principals centres de poder polític (l’anomenat «Quad», com-
post per EEUU, la UE, Japó i Canadà), en íntima interrelació amb el poder econòmic i financer transnacional. S’havien establert 
mecanismes de cooptació (com la creació de meses de diàleg amb importants sindicats i ONG), per aconseguir simular certa 
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d’inversions fins a licitació pública (obrint la despesa estatal al capital transnacional), passant 
per la competència, serveis com sanitat, educació i aigua, o patents sobre la vida, tot ampliant 
els acords anteriors sobre propietat intel·lectual (Fernández Durán, 2001; George, 2000).

S’havia fet un considerable esforç mediàtic i institucional per legitimar aquesta ronda nego-
ciadora però, tal i com reconeixia el propi The Economist (1999), la Ronda del Mil·lenni fou un 
«desastre global» i la imatge de l’OMC en sortí molt deteriorada. Bona part d’aquest fracàs és el 
resultat de les multitudinàries protestes que visqueren a Seattle i arreu del món durant aquells 
dies. Feia temps que sobre la reunió ministerial planava una crida de l’AGP i del sindicalisme 
de l’Industrial Workers of the World (IWW) a mobilitzar-se arreu del planeta al mateix temps 
que s’anunciava que grups importants d’activistes planificaven una confluència a Seattle sota 
les sigles Direct Action Network.54 Aquest grup llançava la proposta d’una acció organitzada de 
manera «no jeràrquica», com una «xarxa informal i descentralitzada de grups autònoms» que 
lluiten de manera «solidària i cooperativa» i que fan servir «formes d’organització no autorità-
ries» i «democràcia de base»  (AGP, 1999f; Cockburn i St. Clair, 2000). Era el que s’acabaria 
anomenant, en una fórmula mediàtica d’èxit assegurat, «la batalla de Seattle».

Feia mesos que s’estava «cuinant» aquesta protesta. Tota una sèrie d’accions s’estaven 
planificant i anaven des del «Festival of Resistance in Seattle» fins al «Shut Down the WTO 
Caravan» que havia de recórrer part dels EEUU, passant per la «Canadian Caravan against 
the WTO», el «Global People’s Tribunal on Corporate Crimes Against Humanity», la crida 
per a una «A ‘Humanitarian Intervention’ in the USA is Necessary!», el «Live broadcasts from 
Seattle» o la crida de l’Industrial Workers of the World (AGP, 1999f; AGP, 2000e). Però d’en-
tre les nombroses convocatòries que giraven al voltant del 30N, probablement la més espec-
tacular i ben organitzada fou la que s’anomenà «Shut down the WTO», convocada pel Direct 
Action Network (DAN). Es tractava d’una acció directa massiva sota directrius no-violentes 
que tenia l’ambiciós objectiu d’impedir el començament de la reunió de l’OMC, que s’in-
augurava el 30 de novembre. Fou una acció a gran escala, ben planificada i d’alta visibilitat. 
A més, el seu tarannà fou en tot moment el d’apel·lar a la creativitat i la no-violència, al te-
atre de carrer i l’ambient festiu i alegre (AGP, 1999f). Al mateix temps, organitzacions com 
l’International Forum on Globalization o Public Citizen, una de les més importants dels 
EEUU pel que fa la crítica a la globalització corporativa, també jugaren un paper important 
en l’organització contra NAFTA, el MAI i l’OMC, i gent del seu staff ajudà el Direct Action 
Network a organitzar les protestes de Seattle (Starr, 2000: 101).55

El resultat és prou conegut: milers de persones convocades inicialment per l’AGP es 

participació de la societat civil i aconseguir més legitimació dels resultats. Les despeses organitzatives havien anat a càrrec de grans 
corporacions transnacionals i grups financers com Microsoft, Boeing, UPS, Chase Manhatan, Bank of America o IBM, que eren 
els patrocinadors d’aquesta tercera Cimera Ministerial de l’OMC (Fernández Durán, 2001).

54 Aquest és un sindicat d’inspiració anarcosindicalista fundat el 1905 i que jugà un paper important en les primeres dècades 
del segle XX en l’organització de vagues i lluites laborals de pes als EEUU. Els seus plantejaments s’oposen a les estratègies pac-
tistes dels sindicats majoritaris del seu país. Els seus membres són coneguts com «Wobblies» i compta entre les seves files actuals 
amb el conegut investigador i activista Noam Chomsky (Hardt i Negri, 2002; CA 2000; Iglesias, 2004).

55 L’International Forum on Globalization (IFG), fundat el 1994, és una aliança de 60 destacats economistes activistes que 
representen 19 països i que en un dels seus manifestos de 1995 consideren el mercat internacional i els acords d’inversió, 
combinats amb les polítiques d’ajustament estructural, els estimuladors directes de processos que creen un ordre mundial que 
està en control de les corporacions transnacionals (Starr, 2000).
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citaren per protestar contra aquella cimera, mentre que grups importants d’activistes mi-
raren d’impedir-la, cosa que aconseguiren durant el primer dia de negociacions gràcies 
a una acció directa multitudinària organitzada a la perfecció.56 Es féu servir un repertori 
tàctic molt treballat i que seguia unes directrius d’acció directa no-violenta que deixaren el 
món bocabadat, aconseguint que entre 8.000 i 10.000 persones participessin directament 
del bloqueig [blockade] (Lewis, 2009; AGP, 2000e). Aquests activistes resistiren nivells ele-
vats de violència policial, mentre que grups organitzats amb la tàctica coneguda com «black 
block» van atacar les finestres i mostradors de seus de grans corporacions globals, encetant 
una gran controvèrsia en el si de l’incipient moviment pel que fa la qüestió de la violència, 
la no-violència i les tàctiques activistes i militants.57 L’alcalde de Seattle decretà «zona de 
no-protesta» el centre de la ciutat i va fer acte de presència la Guàrdia Nacional, cosa que 
tanmateix no va impedir les protestes durant la resta dels dies (Starhawk, 2002).

L’AGP, de cara a Seattle, a banda de la crida al DAG, organitzà dues caravanes: una que 
travessà durant trenta dies els EEUU, des de Nova York fins a Seattle, amb activistes de Chi-
apas (AGP, 1999e) i una altra que recorregué Canadà (Krebbers i Schoenmaker, 2001). Més 
enllà d’això, i de la visible presència de símbols zapatistes a Seattle (Katsiaficas, 2001), Seattle 
entraren en ressonància la inèrcia resistencial de l’AGP i altres moviments que fins aleshores tan 
sols havien tingut una relació tangencial o fins i tot nul·la amb ella. Aquesta ressonància, però, 
no estigué exempta de tensions i relacions conflictives (Yuen, 2001). Les protestes a Seattle 
s’allargaren durant pràcticament una setmana, combinant accions més convencionals, com ara 
marxes festives, amb accions directes enginyoses i sorprenents.58 Per tal de visibilitzar la diversi-
tat de lluites que s’hi aplegaven, en la programació d’accions i mobilitzacions s’establí que cada 
dia de la setmana es dedicaria a una temàtica específica —medi ambient, salut, drets humans, 

56 El DAG de Seattle fou proposat de manera oficial per l’AGP en la seva segona Conferència Global de Bangalore (Graeber, 
2009; Tina, 2005). L’organització de l’acció directa començà l’estiu boreal de 1999 amb una sèrie de converses entre una varietat 
de grups activistes de la Costa Oest tan dels EEUU com de Canadà. Entre aquests grups hi havia grups de la pròpia AGP, Earth 
First!, Ruckus Society, Rainforest Action Network, Art and Revolution i tota una sèrie de petites organitzacions comunitàries 
(Conway, 2003).
A Seattle s’aplegà una gran diversitat d’actors que participaren d’una manera o altra de les accions. Per a una classificació detallada 
dels diferents grups i sectors implicats a Seattle, veure Juris (2007). De manera esquemàtica i forçosament simplificada podem 
classificar l’activisme present a Seattle de la següent manera: Grups d’acció directa: Direct Action Network, Art and Revolution, 
Rainforest Action Network, Earth First!, Ruckus Society, Global Exchange; sindicalisme: AFL-CIO, Steelworkers, Jobs with 
Justice; activisme per la justícia econòmica, el deute i consum responsable: International Forum on Globalization, Fifty Years is 
Enough, Jubilee 2000, Public Citizen, Global Exchange; ecologisme: Earth First!, Rainforest Action Network, Sierra Club, Fri-
ends of the Earth; dones: Women’s Environment and Development Organization, Women in Development Europe; agricultors 
i pobles indígenes: caravana de l’AGP, Confédération Paysanne, Via Campesina; black bloc: cúmul de grups d’afinitat diversos; i 
activisme mediàtic de base: Indymedia.

57 Era un cúmul organitzat lliurement de grups d’afinitat militants que feren servir tàctiques de confrontació conegudes com 
«black bloc»; fou una pràctica que es va difondre amb rapidesa a través de les xarxes transnacionals d’activisme (Juris, 2008: 38). 
La seva estètica s’inspirava en els autonomen alemanys (Katsiaficas, 2001). La seva primera aparició fou en els EEUU durant les 
protestes contra la guerra del Golf, l’any 1991. Els black bloc europeus han estat més agressius que les seves contraparts estatuni-
denques, contemplant els atacs físics a la policia com actes legítims de resistència i autodefensa. Les relacions del black bloc amb 
altres sectors del moviment han estat tenses, especialment pel que fa el debat sobre la violència i l’anonimat —rostres tapats— du-
rant les protestes (Juris, 2008).

58 S’han fet molts esforços de documentació de les accions de Seattle. Un d’ells es pot trobar a <http://www.wto-protests-seatt-
le-1999.info>, on hi ha ha reportatges en vídeo de cada dia de protestes.
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treball, dona, democràcia, sobirania, desenvolupament, etcètera.59 El diumenge 28 de novem-
bre s’endegava la maquinària amb diverses accions de preparació. Potser la més cridanera fou 
l’ocupació per part de joves anarquistes d’un edifici abandonat en el número 914 de la Virginia 
Avenue (Comunicazione Antagonista, 2000). Aquest espai «alliberat», a banda de denunciar 
que a la ciutat unes 5.000 persones vivien sense tenir garantit el dret a l’habitatge, serviria per 
allotjar nombroses persones que acudien a la ciutat per participar de les protestes. Aquest dia 
també es produïren accions de protesta contra els tallers d’explotació laboral —coneguts com 
sweatshops— i s’acceleraren les tasques de preparació en el centre de convergència.

L’endemà, el dilluns 29 de novembre els carrers de Seattle visqueren les primeres mobilit-
zacions importants. El sus el va donar l’acció de desplegar la famosa pancarta des d’una grua 
de setanta metres d’alçada per part d’activistes de Rainforest Action Network i Ruckus Soci-
ety.60 Penjar aquesta pancarta fou, a banda de simbòlica i prolíficament visual, una brillant 
maniobra de distracció que centrà l’atenció policial mentre els grups d’afinitat que pretenien 
bloquejar l’accés al centre de convencions guanyaven posicions estratègiques amb relativa faci-
litat (Cockburn i altres, 2000: 32).61 Aquell mateix dia, unes 2.000 persones es manifestaren 
des de la United Methodist Church —seu de les ONG de base que també havien convergit a 
Seattle— fins al centre de convencions. Era el «dia del medi ambient» i, per a l’ocasió, l’Earth 
Island Institute havia preparat més de 500 disfresses de tortuga marina perquè els manifestants 
les poguessin portar.62 De manera històrica, en aquesta marxa s’afegiren els sindicalistes del 
United Steelworkers of America (USWA) i els «Longshoremen», tot portant les seves simbòliques 
jaquetes blaves.63 La imatge de «tortugues i camioners» —el moviment ecologista i el sindica-
lisme— marxant junts sota el càntic «the people united will never be divided!» seria una de les 
imatges més mediàtiques de Seattle i, per molta gent, tota una senyal del que s’estava gestant de 
cara als mesos ulteriors (Cockburn i altres, 2000).64

Aquesta jornada de protestes també estigué marcada per una acció protagonitzada per José 
Bové65, que repartia a la multitud de productes ecològics a les portes d’un establiment McDo-

59 S’ha remarcat que una de les qüestions problemàtiques de Seattle fou la gran absència de manifestants negres. Un líder 
estudiantil negre afirmà, de manera clarivident, que «si hi hagués hagut estudiants negres, les bales haguessin estat de veritat, no 
pas de goma» (Aguiton, 2001). S’estima que, dels 50.000 manifestants de Seattle, tan sols 2.500 eren negres (Martínez, 2000). A 
Yuen i altres (2001) s’hi poden trobar reflexions crítiques sobre el racisme i l’activisme «antiglobalització».

60 El missatge d’aquesta pancarta era prou vehement: les paraules «OMC» i «Democràcia», en anglès, amb fletxes que senyala-
ven direccions oposades.

61 No cal dir que els activistes que dugueren a terme aquesta acció foren els primers d’una llarga llista de persones detingudes 
de la setmana (Iglesias, 2004).

62 Les tortugues marines s’havien convertit en el principal símbol dels atacs a les lleis ambientals quan el tribunal de l’OMC 
establí que la US Endangered Species Act era una barrera comercial injusta (Cockburn i altres, 2000).

63 United Steelworkers of America és el sindicat dels treballadors del metall i compta amb més de mig milió d’afiliats als EEUU 
i Canadà. Està afiliat a AFL-CIO i és un dels sindicats més actius i combatius d’Amèrica del Nord (Iglesias, 2004). D’altra banda, 
els «Longshoremen» Són els estibadors, que s’agrupen al voltant del International Longshore and Warehouse Union (ILWU).

64 Un article de Marc Cooper publicat el 2 de desembre de 1999 a Los Angeles Times es titulava «Teamsters and Turtles: They’re 
Together at Last». Es remarcava el fet històric, al manco no vist des dels anys 1960, d’una mobilització que aglutinés sectors que 
tradicionalment ha costat de combinar com el vell sindicalisme i el moviment ecologista (disponible a: <http://articles.latimes.
com/1999/dec/02/local/me-39707>). Es pot trobar una lectura crítica de la «narrativa» implícita en aquest «together at last» a 
Fernández de Rota, 2009.

65 José Bové destacat líder de la Confédération Paysannes i promotor de la «desobediència cívica» (Bové i Luneau, 2007), 
s’havia fet famós després d’encapçalar una acció contra un establiment McDonald’s de la població francesa de Millau.
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nald’s mentre explicava les danyines pràctiques de l’empresa Monsanto i les poc saludables hor-
mones de creixement amb què es tracta la carn que es consumeix de manera habitual. L’acció 
comptà amb el suport de la National Family Farmer Coalition. Moments després, activistes 
van trencar les finestres de l’establiment i emplaçaren a treballadors i consumidors a unir-se a 
la marxa de protesta contra l’OMC (Cockburn i altres, 2000).

En el Dia d’Acció Global del 30N era, sense dubte, quan es produiria l’acció més espec-
tacular: el blogueig de la cimera de l’OMC, que s’inaugurava aquell dia. Tanmateix, s’han 
reportat fins a cinc manifestacions distintes durant la jornada. Les cròniques que arriben des 
dels mateixos participants a peu de carrer expliquen que, ja a les 7 del dematí, començava el 
«carnaval» a Seattle: en una acció perfectament organitzada des de feia setmanes, molts d’acti-
vistes s’encadenaren entre ells fent servir un repertori de mètodes enginyosos, tot bloquejant les 
interseccions i accessos per impedir, amb el seu propi cos, l’accés dels delegats a la cerimònia 
d’obertura de la conferència.66 Així, centenes d’activistes bloquejaren tots els accessos a l’Hotel 
Sheraton on es celebrava la reunió. Mentrestant, des d’una concentració en el districte universi-
tari, i després de la intervenció de representants de diversos grups i les recomanacions organit-
zatives de membres del DAN, parteix una manifestació no autoritzada d’unes 10.000 persones 
que es dirigeix cap al centre de la ciutat amb la intenció de reforçar el bloqueig al Sheraton i 
impedir-ne l’entrada dels delegats (Iglesias, 2004). Això féu que molts d’aquests delegats tornes-
sin als seus hotels. Mentrestant, uns 9.000 treballadors del port secundaren la vaga convocada 
i aconseguiren tancar tots els ports de la Costa Oest —alguns per unes hores; altres durant tot 
el dia— i el mateix fan els taxistes de Seattle. Al mateix temps, entre 20 i 50 mil sindicalistes 
desfilaven en una marxa que recorria la ciutat, tot i que s’allunyaren de la zona de bloqueig i re-
alitzaren un recorregut propi tot seguint les directrius dels líders de les principals organitzacions 
convocants.67 També es produí una marxa indígena amb la participació de grups com la Native 
American Coalition o Indigenous Women’s Network (AGP, 1999b; Juris, 2008)68.

El bloqueig promogut pel DAN fou un èxit, com ho demostra el fet que, poc abans de les 
13h, els organitzadors de la reunió de l’OMC decidiren cancel·lar la cerimònia d’obertura. Ni 
una desena part dels delegats acreditats no havia pogut arribar al centre de reunions, incloses 
personalitats com Madeleine Albright (la representant comercial dels EEUU), Kofi Annan (se-
cretari de l’ONU) i Michael Moore (director general de l’OMC). Mentrestant, alguns delegats 
de la conferència de l’OMC (Eamon Courtenay, de Belice) van expressar públicament la seva 
sorpresa pel fet que les autoritats no haguessin impedit uns bloquejos que estaven anunciats feia 
temps de manera pública i oberta. En aquest context, membres de l’ONG Global Exchange 
presents i acreditats al Sheraton com a convidats van pujar a la tribuna amb la intenció de llegir 

66 Els activistes que participaren en l’acció directa eren membres d’Earth first!, Alliance for Sustainable Jobs and the Environ-
ment (una nova aliança entre ambientalistes i steelworkers), de la Ruckus Society (un centre de formació en acció directa), Jobs 
with Justice, rainforest Action Network, food not Bombs, Global Exchange i un petit contingent d’anarquistes del black bloc. Però 
també hi havia un nombrós grup internacional format per activistes com ara: agricultors francesos, dissidents ecologistes coreans, 
Canadian wheat growers, ambientalistes mexicans, dissidents xinesos, organitzadors anti-dam equatorians, poblacions U’wa de la 
selva colombiana i activistes britànics contra la modificació genètica d’aliments (Cockburn i altres, 2000: 28).

67 Val a dir que força manifestants abandonaren la seva marxa i s’uniren, a títol personal, al bloqueig (Cockburn i altres, 2000: 
59).

68 Més informacions sobre Seattle: <http://www.wto-protests-seattle-1999.info>; <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/
free/seattle/n30/index.htm>; <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/seattle/index.htm>.
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un manifest, signat pel conjunt d’ONG convidades a la cimera, en què s’explicaven els motius 
i arguments dels manifestants. La megafonia de la tribuna fou interrompuda i els representants 
foren detinguts (AGP, 1999b; Iglesias, 2004). Durant bona part del matí les forces policials 
havien atacat els activistes que realitzaven el bloqueig no-violent; cap a les 15.45h s’incrementà 
encara més la contundència policial, tot incrementant-se l’ús de gas urticari, cotxes blindats i 
projectils de goma (AGP, 1999b).

Tot i que els estrategues de l’acció directa d’aquest 30N havien aconseguit el seu objectiu 
—impedir la inauguració de la cimera—, la realitat és que l’escenari que s’havia previst era di-
ferent. Se suposava que hi havia d’haver una gran marxa sindical encapçalada per AFL-CIO.69 
Aquesta marxa havia d’anar cap al centre de convencions tot saturant els carrers de Seattle i im-
pedint, així, l’entrada dels delegats de l’OMC a la reunió. Però aquesta marxa no es va acostar 
a la zona de bloquejos perquè els líders sindicals arribaren a un acord per reunir-se el dimecres 
amb Bill Clinton sota la promesa que, en pròximes reunions de l’OMC, gaudirien d’un «seient» 
a la taula de negociacions. Així, la gran marxa sindical va fer un recorregut diferent al previst 
i en tots els seus parlaments públics van obviar el fet que, no gaire metres més enllà, milers 
d’activistes estaven essent atacats per la policia en l’intent de bloquejar l’inici de la conferència 
(Cockburn i altres, 2000). Aquests fets són un reflex de la conflictivitat inherent a l’organitza-
ció d’una acció com aquella, així com de les nombroses tendències i estratègies polítiques que 
travessen una mobilització tan diversa.70 A més a més, és una mostra dels intents de cooptació 
dels moviments per part de dirigents polítics.71

A les 17h, l’alcalde de Seattle va declarar l’estat d’«emergència cívica» —una equivalència 
amb la llei marcial— en el centre de la ciutat i, de facto, imposava el toc de queda des de les 
19h fins les 7h de la matinada següent, sotmetent Seattle a un vertader estat policial durant 
unes hores (Cockburn i altres, 2000). Això coincidí amb l’arribada del president Bill Clinton 
aquell capvespre. El Governador de Washington, Gary Locke, mobilitzà grups no armats de la 
Guàrdia Nacional especialitzats en control de masses per fer-se càrrec de la situació durant la 
següent jornada, encara que, en teoria, tan sols per complir un «paper de suport» (AGP, 1999b).

Mentrestant, més enllà de Seattle, aquest Dia d’Acció Global va tenir un seguiment inter-
nacional i les protestes contra l’OMC es produïren i reproduïren en un gran nombre de països 
diferents (AGP, butlletí 5; Lewis, 2009). Només els primers recomptes del 30N ja parlaven 

69 És el sindicat majoritari dels EEUU i compta amb 13 milions d’afiliats. Tot i que el seu tarannà és reformista i institucional, 
amb un gran pes ideològic del nacionalisme estatunidenc, s’afirma que la victòria de la corrent liderada per John J. Sweeney en 
el congrés confederal de 1995 suposà una important renovació del sindicat. Així, la seva combativitat ha augmentat i, des de bon 
principi, s’ha oposat a la NAFTA i ha establert aliances amb diverses associacions, ONG i grups de persones immigrants (Iglesias, 
2004).

70 Fins i tot dintre del propi sindicalisme estatunidenc hi havia postures més bel·ligerants. És el cas del International Longshore 
and Warehouse Union (ILWU), que va paralitzar diversos ports de la Costa Oest com a mesura de pressió per l’alliberament 
d’activistes detinguts (Juris, 2008).

71 Hi ha diversos exemples de cooptació en el si de les lluites contra el neoliberalisme. Un dels més sonats i remarcats per 
part d’alguns activistes és la campanya Fifty Years is Enough del 1994 contra el BM, tot un precedent de Seattle en tant que els 
activistes posaven en pràctica accions directes cridaneres, com la invasió dels meeting halls. Pocs anys després, les ONG d’aquella 
campanya estaven molt calmades pel que fa la seva beligerància contra el BM, quan el gruix de les seves polítiques no ha variat. 
L’explicació que se sol donar és que aquesta institució ha fet importants esforços per cooptar les principals ONG (Cockburn i 
altres, 2000: 65). Més enllà d’aquest cas puntual, no és casual, en aquesta línia, que es relacioni l’auge de les ONG amb la difusió 
de les polítiques neoliberals: l’Estat relega algunes de les seves funcions socials i de benestar a grups privats o al voluntariat (Cock-
burn i altres, 2000).
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d’unes 74 ciutats arreu del món que havien organitzat esdeveniments de major o menor enver-
gadura (de Marcellus, 2001; AGP, butlletí 5).72 Sense dubte això constituïa un dels trets més 
significatius d’aquest Dia d’Acció Global, i és que tant solidaritat internacional com el despla-
çament d’activistes prengueren protagonisme durant els mesos següents, tal i com veurem més 
endavant.

L’endemà, el dimecres 1 de novembre, es visqué el punt d’inflexió de la setmana de pro-
testes a Seattle. Després d’una dura jornada el dia anterior, molta gent es preguntava si algú 
s’atreviria a sortir al carrer en un context de repressió i de presència amenaçadora de la Guàrdia 
Nacional. El resultat fou que un miler de persones tornaren a sortir al carrer malgrat que el 
centre de la ciutat havia estat declarat «zona de no protesta». Tota aquella àrea de la ciutat que 
albergava la cimera de l’OMC s’havia acordonat i, fins i tot, els policies tenien instruccions de 
requisar pancartes, banderes i fulletons (Cockburn i altres, 2000). La situació, tal i com testi-
monien diverses cròniques activistes, s’havia tornat molt seriosa. Fins i tot hi havia nombrosa 
presència de forces policials equipades amb armes de foc real. Davant d’això, els activistes ha-
gueren d’exprimir encara més l’enginy per tal de superar les dificultats. A tall d’exemple, grups 
mèdics que donaven atenció primària a activistes ferits a peu de carrer hagueren de vestir-se, 
preventivament, amb aparença d’home de negocis per evitar ser detinguts (Cockburn i altres, 
2000; AGP, 1999b).

Les principals accions de protesta a Seattle van continuar fins al dijous, mentre la Guàrdia 
Nacional vigilava uns carrers amb tocs de queda, zones d’exclusió, ús reiterat de gas, esprai 
urticant i granades de fum. Es realitzà una nova marxa sindical i es tornen a produir atacs 
per part de la policia fent servir un gran arsenal de material dissuasiu. La seu d’Indymedia 
fou desallotjada per part dels activistes per temor a un probable assalt policial. El 3 de desem-
bre finalitzava la reunió de l’OMC amb una nova manifestació de 10.000 persones que anà, 
aquesta vegada sense incidents, fins les portes de l’hotel Sheraton. Mentrestant, els activistes 
vinculats al black bloc que havien ocupat l’edifici de la Virginia Avenue, i que estaven decidits 
a defensar-lo, arribaren a un acord amb les autoritats per cedir els habitatges a dotze famílies 
sense llar (Iglesias, 2004).

El balanç final era d’unes 631 persones detingudes només a Seattle, la immensa majoria 
amb imputacions per càrrecs menors com ara obstrucció del trànsit. Els càrrecs imputats a 511 
d’aquestes persones foren desestimats i tan sols 14 anaren finalment a judici.73 Les màscares 
antigas que permetien als activistes protegir-se foren declarades il·legals a la ciutat, varis perio-
distes foren atacats i es produïren abusos en les presons.74 Els mitjans de comunicació feren un 
gran seguiment dels incidents —tot i centrar l’atenció en les accions del black bloc— i no quedà 

72 Les cròniques recollien protestes a 18 ciutats a la Índia (incloent Nova Delhi, Bangalore i la Vall de Narmanda), 14 a 
Canadà, 9 a Alemanya, al manco 8 als EEUU, 7 a Gran Bretanya (inclosa una important confrontació a Londres), i més a Itàlia, 
Ginebra (unes 5000 persones), Buenos Aires, Ciutat de México, Praga, Brisbane, Amsterdam... Hi hagué manifestacions a ciutats 
de Pakistan (8000 persones), Sri Lanka, Turquia, Israel, Irlanda, Islàndia, etc. S’ha de dir que es produïren manifestacions sense 
aparent vinculació a la crida per a l’acció a països com Corea del Sud, Filipines i Grècia. A França la gent va respondre massiva-
ment a una convocatòria d’ATTAC que féu sortir al carrer 75000 persones en 80 ciutats) (de Marcellus, 2001).

73 D’aquests, 10 casos es van resoldre amb un acord amb la fiscalia, 2 acabaren amb un veredicte de culpabilitat i els altres 2 
acabaren amb l’absolució de les persones acusades (Cockburn i altres, 2000: 52).

74 Així ho reporten el més de 300 informes de brutalitat policial contra manifestants en els calabossos de Seattle (Cockburn i 
altres, 2000: 51).
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més remei que encetar el debat públic sobre tot plegat. Finalment la negociació de l’OMC 
acabà sense cap acord en bona mesura gràcies al bloqueig que exerciren els delegats de diversos 
països d’Àfrica i el Carib. El que estava passant a peu de carrer els donava molta legitimitat i 
arguments per fer-ho així (AGP, 1999b).

4.1.1. EL MODEL DE CONTRACIMERA SOTA DIRECTRIUS «NO-VIOLENTES»

Autors que han estudiat de ben a prop els processos de mobilització dels anys noranta a Amè-
rica del Nord senyalen el paper clau del Direct Action Network (DAN) en l’organització de la 
protesta de Seattle (Guilloud, 2001; Graeber, 2009; de Marcellus, 2001). El DAN és una xarxa 
de grups i comitès de base locals i grups de teatre de carrer que involucra 8 ciutats de la costa 
oest d’Amèrica del Nord, des de Vancouver, Canadà, fins Los Angeles, EEUU (Conway, 2003). 
Aquesta xarxa, formada a principis de l’estiu boreal de 1999, mobilitza les seves comunitats per 
plantar cara de manera creativa a l’OMC i la globalització corporativa. El DAN heretava el ba-
gatge activista de grups com l’AGP, Earth First!, Ruckus Society, Rainforest Action Network, 
Art & Revolution (A&R) i molts altres petits grups comunitaris (Guilloud, 2001). Tot citant 
els quatre principis de l’AGP, s’inspirava en la pràctica de «cremació» de cultius transgènics dels 
grangers indis, l’aixecament de Chiapas i la presa del centre financer de Londres per part de 
Reclaim the Streets durant el DAG del 18 de juny. El DAN, que agrupa majoritàriament estu-
diants i joves radicals vinculats a la lluita contra els sweatshops i la precarietat laboral al Sud, no 
només copatrocinà la crida a l’acció global del 30 de novembre, sinó que organitzà el bloqueig 
de Seattle d’una manera increïblement seriosa, creativa i eficient (de Marcellus, 2001).

Així, com explica Guilloud (2001), la vertadera virtut del DAN és que fou capaç de galva-
nitzar el dissens radical que ja existia i aconseguí coordinar-lo en una acció conjunta puntual. 
Tan aviat com es va conèixer la convocatòria de la cimera ministerial de l’OMC, un poderós 
nucli d’organitzadors es comprometeren a dur a terme una acció massiva a Seattle que inten-
taria clausurar la conferència. Organitzadors d’A&R començaren les converses sobre tàctica i 
estratègia. David Solnit i Sonja Sivesind, membres destacats d’aquest col·lectiu, havien parlat 
amb altres organitzadors de la Costa Oest dels EEUU a finals de primavera. Els mètodes es-
collits de cara a Seattle eren els d’una acció directa no-violenta massiva i elements de teatre de 
carrer (titelles gegants, ball, percussió, música, recitals, grafits artístics i reivindicatius). Tal i 
com expliquen ells mateixos en la convocatòria,

[o]ur current social and ecological troubles are rooted in an economic and political system that 
is going global. Imagine replacing the current social order with a just, free and ecological soci-
ety based on mutual aid and voluntary cooperation. A NEW WORLD IS POSSIBLE and we 
are part of a global movement that is rising up to make it happen. Join us! (AGP, 1999f).

El perfil d’aquests organitzadors era, en línies generals, el d’activistes blancs, majoritària-
ment joves i amb experiència en activisme radical en qüestions que van des d’acció directa am-
biental, moviment carcerari, solidaritat internacional i moviment anarquista. En certa manera, 
el funcionament del DAN reflectia el pes d’aquestes xarxes que el conformaven (Guilloud, 
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2001).
Durant la tardor boreal es realitzaren una sèrie d’esdeveniments organitzatius. Dos 

dels més importants foren el Roadshow i el Direct Action Convergence. El primer era una 
banda de titelles i teatre que dugué a terme una sèrie d’actuacions formatives per la Costa 
Oest. Proporcionà formació sobre tàctiques d’acció directa no-violenta, formació de grups 
d’afinitat, o tècniques de dansa i teatre de carrer. Cal tenir present que aquestes van ser, 
fonamentalment, les eines que l’activisme del DAN acabaria utilitzant amb èxit a Seattle. 
En aquestes activitats formatives es comminà la gent a acudir als deu dies de convergència 
a Seattle que precedien la cimera ministerial (Guilloud, 2001). Així, entre el 20 i el 28 de 
novembre, el DAN patrocinà el Direct Action Convergence, que acollí a milers de persones 
provinents de tots els continents. S’oferí allotjament en magatzems, habitatges okupats i 
cases particulars, així com menjar gratuït tres cops al dia a càrrec de Food not Bombs; 
s’oferiren sessions de formació legal, tallers de primers auxilis, formació en no-violència i 
seguretat davant d’eventuals accions policials; es facilità l’oportunitat de sumar-se a grups 
d’afinitat, projeccions de vídeo i xerrades, tallers i debats sobre diversos temes, des dels més 
pràctics fins als més filosòfics (Do or Die, 2001a). La manera en què s’organitzà l’acció, per 
tant, és una mostra dels processos d’afinitat i solidaritat —no exemptes de conflictivitat— 
que s’endegaren abans i durant els esdeveniments de Seattle.

El model «Seattle», que podem considerar com un «model de contracimera sota di-
rectius no-violentes», es caracteritza no només per ser una brillant acció de protesta sinó 
també, i tan important, per constituir tot un espai alternatiu provisional de convivència i 
aprenentatge. Així, durant cinc dies la ciutat esdevingué tot un espai formatiu sobre els efec-
tes perniciosos del model capitalista neoliberal: tot un reguitzell de conferències, debats, 
fòrums tallers i altres activitats de formació i sensibilització van farcir les hores d’aquells 
dies (Chomsky, 2001). La cimera de l’OMC fou l’excusa perfecta per la realització de tota 
una «contracimera» plural i per agregació de tot un conjunt d’activitats que els moviments 
socials de Seattle i més enllà van dur a terme. Tot plegat reflectia extensius programes d’e-
ducació i organització en una mostra del que es pot arribar a aconseguir amb això. Hi havia, 
per tant, més enllà de l’acció al carrer, una gran vocació formativa i d’intercanvi d’idees i 
vivències: era, sense dubte, una altra experiència embrionària i informal del que, poc temps 
després, seria el procés del Fòrum Social Mundial. A diferència del fòrum, però, la realitat és 
que l’epicentre dels esdeveniments de Seattle era l’acció, especialment el bloqueig promogut 
pel DAN.

El procés i mecanismes d’organització de l’acció directa de bloqueig foren singulars. 
Per afrontar el repte de coordinar milers de persones en una acció massiva però defugint 
de qualsevol sistema vertical o «militaritzat», el DAN va apostar per la democràcia directa. 
Així, es van establir espais anomenats «centres de convergència» que complien una funció 
d’aixopluc o coordinació dels milers d’activistes que anaven arribant a la ciutat. Aquests 
activistes foren comminats a organitzar-se en grups d’afinitat, això és, grups autosufici-
ents i assemblearis d’entre 5 i 20 persones que es comprometien a realitzar alguna funció 
concreta durant l’acció. Així, cada grup s’especialitzava d’alguna manera, havent-hi grups 
de tota mena: des dels experts en tècniques no-violentes de bloqueig mitjançant cadenes i 
altres enginys, fins a grups de comunicació periodística afí a Indymedia, passant per grups 
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d’observació i assessorament legal i d’atenció mèdica de primers auxilis.
Organitzativament, el mapa de l’àrea d’acció fou dividit en zones, com si fossin els talls 

d’un pastís, i grups d’afinitat es comprometeren a bloquejar certes zones i adherint-se als 
cúmuls (clusters) disponibles o participant com a «flying squad» mòbil de suport en cas de 
necessitats (AGP, 2000b). Durant els bloquejos, la gent romania amb els braços enganxats 
mentre persones de suport els enrevoltaven, desaven les claus dels panys, els hi portaven 
aigua i els ajudaven a combatre els efectes de l’esprai urticari que la policia els llançava a la 
cara (Starhawk, 2002). Era una fórmula que permetia a tothom escollir voluntàriament el 
seu nivell i forma d’implicació, així com també atorgava la llibertat —sobre el paper— d’es-
collir el nivell de risc que hom volia assumir.

Tots aquests grups acabaven conformant un conjunt complementari i plenament fun-
cional que es coordinava gràcies al mecanisme del «consell de portaveus». Aquesta figura 
«institucional» era el mecanisme que permetia la comunicació i coordinació de les accions 
dels diferents grups d’afinitat, però en cap cas tenia una capacitat decisòria ja que els porta-
veus eren senzillament això, i no podien prendre cap decisió més enllà del consens del seu 
grup d’afinitat.

Un paquet de vint pàgines detallava exactament com ho havien fet per formar els grups 
d’afinitat preparats tècnicament i política per bloquejar els accessos al centre de congressos 
de Seattle d’una manera creativa i no-violenta, com fer front al arrestos massius, com relaci-
onar-se amb els mitjans de comunicació, primers auxilis, entre d’altres (de Marcellus, 2001). 
Aquestes tècniques i sistemes eren prou coneguts pels veterans activistes d’accció directa, 
especialment en el context anglosaxó. Mitjançant aquest model organitzatiu de vocació ho-
ritzontal i descentralitzada, el lideratge corresponia al grup. Les persones foren empode-
rades per prendre les seves pròpies decisions, i les estructures centralitzades serviren a la 
coordinació, no pas al control ni al comandament. I és que una de les claus organitzatives de 
l’acció fou l’estructuració i funcionament mitjançant «grups d’afinitat», que foren els actors 
bàsics de la planificació i la presa de decisions (AGP, 1999b). A la pràctica, aquesta forma 
d’organització significà que els grups es pogueren moure i reaccionar amb gran flexibilitat 
durant el bloqueig. Tal i com senyala Starhawk (2002), tot funcionà de manera autònoma i 
orgànica, per consens, assolint unes cotes d’efectivitat i resiliència molt elevades; molta gent 
protagonitzà actes d’un nivell de coratge que mai no haguessin fet en cas que algú les hagués 
ordenat; difícilment cap comandament centralitzat hagués pogut aconseguir aitals cotes 
d’implicació (Starhawk, 2002). Encara més si tenim en compte que es reportaren nombro-
sos abusos i incompliments de la llei per part de les forces policials.75

A més a més, una de les característiques innovadores i dignes d’anàlisi de Seattle és que, 
allà, s’aplicà per part del DAN un «model de contracimera» caracteritzat per les directrius 
no-violentes. Així, es demanava a tothom que volgués participar en l’acció de bloqueig que 
s’adherís a aquestes pautes de comportament (AGP, 1999b): (1) no fer servir la violència, ni 
física ni verbal, cap a ningú; (2) no portar armes; (3) no portar ni consumir alcohol ni dro-

75 En aquest sentit, són diversos els testimonis d’ús no reglamentari de bales de goma, que es disparaven de manera indis-
criminada i que van causar nombrosos impactes en zones del cos perilloses i que, segons els propis fabricants de les armes, 
poden danyar de gravetat o arribar a causar la mort (Cockburn i altres, 2000).
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gues il·legals; i (4) no destruir la propietat.
És clar que unes directrius tan clares com aquestes implicaven tot un procés de debat i 

que havia marcat els mesos anteriors a la protesta. Així, durant reunions dificultoses el DAN 
adoptà el nom i les directrius a partir d’una proposta de David Solnit, en un intent de donar 
tranquil·litat als grups amb els quals es volia treballar: es volia generar confiança i descartar 
d’entrada qualsevol conat d’acció que pogués percebre’s com a «violenta». Era una manera de 
donar-li a la convocatòria vocació d’àmplia participació. De les quatre directrius, la darrera 
seria més endavant molt discutida (Guilloud, 2001). Nogensmenys, l’adopció de les directrius 
era quelcom dificultós: activistes confessaven que era problemàtic que 15 persones creessin unes 
directrius que se suposa que 50.000 han de seguir, a més del privilegi que suposa que un petit 
grup blanc i en certa manera elitista estableixi les «regles» i fins i tot es cregui amb el dret de fer 
de «policia» o vigilant de tot un moviment (Guilloud, 2001).

Tots aquests debats marcarien les converses, però fou la pròpia vocació d’acció la que 
permeté tirar endavant el procés. Un element important és que, com senyala Guilloud 
(2001), sota les directrius no-violentes d’aquells dies i, en general, sota la convocatòria de 
mobilitzacions, no hi havia intenció de construir un moviment a llarg termini ni establir 
un marc ideològic o un programa; tan sols s’estava convocant i mobilitzant la gent per a 
una protesta puntual. És per això que no es reclamava una adhesió ideològica a les quatres 
directrius; tan sols un compromís pragmàtic que permetés tirar endavant amb èxit i alta 
participació l’acció concreta del bloqueig.

4.1.2. EL DEBAT SOBRE LA VIOLÈNCIA

El 30N, cap a les 12.30 h, es trencaren les primeres finestres d’establiments corporatius. En 
realitat no se sap ben bé si això fou causat pel black bloc, per un agent provocateur o pels propis 
projectils de goma i granades antidisturbis que llançava la policia. En qualsevol cas, però, el que 
quedà demostrat és que això succeí unes dues hores després que les forces policials ataquessin 
els activistes no-violents (Cockburn i altres, 2000). Aquesta constatació serveix per desmuntar 
les narracions dels fets que justifiquen l’actuació policial per mor de les destrosses causades pels 
activistes.

Tanmateix, durant aquells dies hi hagué destrucció de propietat, però en cap cas fou van-
dàlica en el sentit d’arbitrària i caòtica. Ans al contrari, fou selectiva i meticulosament planifi-
cada: establiments de Nordstrom, Adidas, Gap, Bank of America, Niketown, Banana Republic 
i Starbucks foren víctimes d’atacs per part d’activistes.76 Ràpidament, els portaveus de grans 

76 De fet, en un comunicat del col·lectiu ACME, s’explicitaven fil per randa quins havien estat els objectius del black block a 
Seattle i per què: «Fidelity Investment (pricipal inversor a Occidental Petrolium, la perdició dels U’wa de Colòmbia)»; «Bank of 
america, US Bancorp, Key Bank i Washington Mutual Bank (institucions financeres clau en l’expansió de la repressió corpo-
rativa)»; «Old Navy, Banana Republic i GAP (negocis de la família Fisher vinculats amb la destrucció de boscs del Nordoest i 
empleadors de sweatshops)»; «NikeTown i Levi’s (que venen amb sobrepreu els seus productes fabricats a sweatshops)»; «McDo-
nald’s (fast-food esclau amb responsabilitat per la destrucció de boscos tropicals per convertir-los en terres de pastura i matança 
d’animals)»; «Starbucks (venedors d’una substància addictiva pagada amb sous per davall del llindar de la pobresa per agricultors 
que són obligats a destruir els seus propis boscs durant el procés)»; «Warner Bros. (monopolista mediàtic)»; «Planet Hollywood 
(per ser Planet Hollywood)» (ACME Collective, 2001).
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ONG com Sierra Club condemnaren aquestes accions, i alguns d'ells arribaren a criticar l’acció 
directa del dia 30 en considerar-la «violenta» i que «deslegitimava la posició de les ONGs». Hi 
hagué entitats com Global Exchange que arribaren a mobilitzar els seus membres per protegir 
els establiments comercials de Nike, Gap o McDonald’s dels atacs per part d’activistes (Cock-
burn i altres, 2000). El propi Medea Benjamin, de l’ONG Global Exchange, especialitzada en 
la lluita contra els tallers d’explotació laboral, sortí citat en una notícia de The New York Times 
dient que «[a]quí estem protegint Nike, McDonald’s, the Gap i mentrestant estic pensant “On 
s’ha ficat la policia? Aquests anarquistes haurien de ser detinguts”» (Cockburn i altres, 2000). 
La realitat és que la presència puntual d’activistes de tàctica black bloc» —als que també es 
feia referència amb un terme vague com «the Anarchists»—, fou utilitzada, sense dubte, per 
criminalitzar el conjunt de les mobilitzacions d’aquells dies. Els propis activistes de la Direct 
Action Network van tenir, a Seattle, seriosos desencontres amb el black bloc (Iglesias, 2004).

Les accions del black bloc a Seattle foren molt cèlebres i ben aviat esdevingueren un leit-
motiv mediàtic de primer ordre, fins al punt que els seus propis activistes hagueren de sortir al 
pas per desmentir tota una mitologia que s’estava erigint al seu voltant, també en el si d’altres 
sectors de l’activisme antiglobalització.77 I és que el to general de criminalització contra aquests 
joves per part d’alguns sectors autoproclamats «pacifistes» arribà a tal punt que un grup d’intel-
lectuals redactà un manifest de suport als anarquistes, tot defensant la legitimitat de les seves 
accions i reivindicant més comunicació i debat intern sobre temes estratègics (Iglesias, 2004).78 
Els activistes del black bloc, per la seva banda, feien una distinció entre «propietat privada 
personal» i «propietat privada corporativa», defensant que la destrucció de la segona no es pot 
considerar pas violència. «Quan rompem una finestra, volem destruir la fina capa de legitimitat 
que envolta els drets de propietat privada», explicaven activistes que havien participat en les 
accions del black bloc a Seattle (ACME Collective, 2001).

En conclusió, el conflicte envers la violència tan sols era la punta mediàtica de l’iceberg del 
que en realitat era una qüestió més complexa encara: les dificultats i limitacions que mostrà el 
model de la contracimera no-violenta a l’hora de gestionar i negociar la diversitat de l’activisme 
en el marc d’una protesta massiva.

4.2. LES CONSEQÜÈNCIES I LES «RÈPLIQUES» DE SEATTLE: L’EXPANSIÓ DEL MOVIMENT

Els esdeveniments de Seattle, de gran ressò mediàtic i polític, agafaren per sorpresa molta gent 
—autoritats i responsables policials inclosos— i provocaren una riuada de tinta en totes direc-
cions —des d’entusiastes partidaris fins a convençuts crítics.79 La bibliografia sobre Seattle és 

77 ACME Collective publicà un text, el 4 de desembre, en el qual feia referència i desmentia «10 mites sobre el black bloc», 
entre els quals trobam, per exemple, que són un manat d’anarquistes de la ciutat d’Eugene (Oregon, EEUU); que són seguidors 
de John Zerzan, teòric de l’anarco-primitivisme (1994); que van provocar la repressió policial contra els activistes no-violents a 
Seattle; que són vàndals, caòtics i oportunistes, entre d’altres (ACME Collective, 2001).

78 Hi havia signants com Robert Perkinson, professor de la Universitat de Yale, George Katsiaficas, redactor de la revista New 
Political Science, Robin Hahnel, professor de l’American University i Christian Parenti, professor del New College, entre d’altres 
(Iglesias, 2004).

79 Tal i com explica Starhawk (2002: 16), la policia afirmava en les seves comunicacions públiques que «no estam preparats 
per la violència» quan, en realitat, pel que no estava preparada era per la no-violència ni pel gran nombre de persones disposades 
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àmplia i diversa i, tot i que molts d’enfocaments interpreten els fets com el «naixement» d’un 
moviment «antiglobalització» o de tot un «moviment de moviments», probablement sigui més 
encertat parlar de «punt d’inflexió» o de «salt qualitatiu i quantitatiu».80 Sí que és cert que 
Seattle fou una posta en escena brillant d’alguns dels processos de coordinació que feia alguns 
anys que s’estaven gestant. Així, Seattle situà el «moviment antiglobalització» a l’aparador mun-
dial, especialment en el Nord, però en cap cas fou el naixement d’aquest moviment: a Seattle 
es manifestà la mateixa coalició de forces que havia bloquejat el Multilateral Agreement of 
Investment un any abans i que s’havia oposat amb duresa altres acords com NAFTA o els 
acords de l’OMC (Chomsky, 2001). De fet, fins i tot hi ha veus (Katsiaficas, 2001) que consi-
deren que la narració de Seattle com el «naixement» del moviment corresponen a interpre-
tacions interessades en fragmentar-lo i esborrar qualsevol antecedent, atorgant a les grans 
ONG i sindicats presents a Seattle la «representativitat» del conjunt del moviment. A més 
a més, desdibuixar la dimensió internacional dels moviments i inscriure’ls en paràmetres 
estatals forma part de l’estratègia de manteniment de l’hegemonia dels EEUU.

S’ha arribat a fer una analogia entre Seattle i altres esdeveniments carregats de simbolisme 
històric. És el cas del maig del 68 a París, que representa o simbolitza el sorgiment de la Nova 
Esquerra i dels nous moviments socials, o Soweto el 1976, que constitueix tota una fita en la 
lluita contra l’Apartheid. És en aquest sentit que, segons Yuen (2001), Seattle seria, més enllà 
d’un esdeveniment històric específic, un símbol del moviment antiglobalització. També, un 
observador xinès de les converses de l’OMC afirmà que «això és tan important per occident 
com la plaça de Tiananmen ho fou per nosaltres. No té precedents. Els governs hauran de 
respondre» (aparegut a The Guardian 1/12/99 i citat a AGP, 1999b). No sabem si són inter-
pretacions exagerades, però sí que el moviment antiglobalització constitueix un dels grans 
cicles de protesta de la història recent i, potser, sigui comparable en termes d’importància a 
altres cicles com el del 68, posem per cas.

Starhawk (2002) senyala que, amb Seattle, es donà una paradoxa: mai no hi havia hagut 
tanta atenció mediàtica a una protesta però, alhora, mai no s’havia donat una visió tan dis-
torsionada d’aquesta. Sistemàticament, els grans mitjans van donar més cobertura a unes 
poques finestres trencades que a la gran tasca del DAN. En aquest context, la importància 
del projecte Indymedia és cabdal per comprendre com s’aconseguí trencar l’aïllament me-
diàtic per fer arribar les visions dels activistes a peu de carrer al gran públic. Sense dubte, 
al bell mig de la «batalla de Seattle» també s’hi lliurava una altra batalla per contar el què 
realment estava passant al carrer. De fet, fins a quin punt és important Seattle en la història 
del moviment antiglobalització ho demostra el fet que existeix tota una lluita en el terreny 
ideològic i discursiu sobre els fets i el significat de Seattle; és a dir, hi ha una lluita per imposar 
una determinada narració dels fets per damunt de les altres, una batalla política pel significat 
d’aquella setmana del 30 de novembre de 1999 (Solnit i Solnit, 2009).

a aplicar-la. Cal tenir present que el blockade s’organitzà, de manera sorprenent, en reunions obertes i públiques i no hi havia cap 
secret sobre l’estratègia: hom podia conèixer-la força temps abans del 30N. El model d’organització i presa de decisions fou molt 
estrany per la policia, avesada a afrontar models de lideratge diferents. Hi havia, doncs, una gran incapacitat per comprendre i fer 
front al funcionament descentralitzat i coordinat dels activistes.

80 Yuen i altres (2001), Cockburn i altres (2000), Starhawk (2002), Solnit i Solnit (2009), Iglesias (2004). Fins i tot se n’ha 
arribat a fer una pel·lícula titulada «Battle in Seattle», dirigida per Stuart Townsend i produïda per Mary Aloe.
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Així, més enllà d’interpretacions esbiaixades que criminalitzen de manera burda els fets, 
existeix des de l’esquerra la creació de certa mitologia aliena als fets reals de Seattle.81 La inter-
pretació d’alguns líders de grans ONG era que el fracàs de la cimera ministerial de l’OMC era 
resultat dels milers de manifestants pacífics i a pesar de l’acció violenta d’uns pocs milers, en re-
ferència als que havien posat en marxa l’acció directa (Cockburn i altres, 2000). Alguns autors 
suggereixen que aquesta anàlisi dels esdeveniments ignora que, amb tota probabilitat, sense el 
bloqueig de la cimera l’agenda política i mediàtica de la setmana no s’hagués alterat pas. També 
acusen aquesta lectura de complir la funció de desmobilitzar les lluites radicals i de legitimar els 
intents d’aproximació —de cooptació— del Partit Demòcrata estatunidenc a les grans ONG i 
sindicats (Cockburn i altres, 2000).

També des de l’esquerra s’ha criticat la «violència» dels activistes i la manca d’una ideologia 
coherent a partir de la qual negociar i l’absència d’un projecte estratègic (Mertes, 2004; Sader, 
2004). Tal i com senyala Graeber (2002), aquestes crítiques parteixen d’un profund desconeixe-
ment dels esdeveniments que estaven succeint a peu de carrer. Una de les característiques de les 
accions directes utilitzades a Seattle era, precisament, el seu tarannà desobedient però no-vio-
lent i desarmat. D’altra banda, l’exigència d’una ideologia coherent i, fins i tot, un programa de 
propostes i reformes era un plantejament allunyat de la realitat de l’activisme d’inspiració zapa-
tista que havia fet, precisament, de la diversitat la seva bandera, tal i com veurem més endavant.

Més enllà de la transcendència que uns i altres atorguin a Seattle, el fet és que els dos anys 
posteriors van veure el creixement explosiu del moviment antiglobalització i de les tàctiques 
d’acció directa que allà s’aplicaren. Abans d’aquells esdeveniments, les grans accions directes 
urbanes no captaven tanta atenció ni aconseguien influir en l’agenda política i mediàtica. A 
partir de Seattle, de sobte, cada reunió o cimera global important del capitalisme corporatiu es 
topava amb un reguitzell de contracimeres, protestes, cadenes humanes de bloqueig i intenses 
batalles de carrer. Tota una nova generació es radicalitzà i s’inserí dins l’activisme. Es difongue-
ren noves coalicions, es forjaren noves tàctiques i aparegueren noves institucions alternatives 
que anaven des dels cèlebres street medics fins als centres Indymedia que foren pioners en un 
nou enfocament del periodisme ciutadà (Starhawk, 2002).

Els esdeveniments de Seattle serviren d’inspiració per a molta gent arreu del món, sovint 
tan sols mínimament connectats amb l’AGP (Lewis, 2009). Arribà un moment que les insti-
tucions de la «globalització» tenien serioses dificultats per dur a terme les seves reunions sense 
topar-se amb una forta oposició a peu de carrer (Starhawk, 2002). Seattle «sacsejà el món», es-
pecialment el Nord, però el caràcter global del moviment que s’estava articulant es manifestava 
a l’escala local i regional constantment. Els fet de Seattle, doncs, van esperonar encara més una 
agenda de mobilitzacions que creixia de manera accelerada.82

81 És el cas d’alguns analistes com Thomas Friedman que, en les seves columnes del New York Times, feia una lectura vulgar i 
demagògica dels fets (Cockburn i altres, 2000: 53).

82 Encara amb la ressaca dels fets de Seattle, el dies 6 i 7 de desembre de 1999, es celebrà el Tercer Encuentro Americano (Inter-
continental) por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, a la ciutat de Bélem, Brasil (Seoane i altres, 2001). Poc després, el 29 de 
gener de 2000, hi havia  importants protestes en ocasió de la reunió del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, Suïssa,  una fita que 
un any després coincidiria amb la primera edició del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre (Seoane i altres, 2001).
El 12 de febrer del 2000 es celebren mobilitzacions i protestes en ocasió de la Desena Cimera de la UNCTAD (Conferència de les 
Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament) a Bangkok, Tailàndia. Hi participen, entre d’altres, el Fòrum dels pobres, el 
moviment camperol tailandès del que formen part unes 100.000 persones. Més de cent ONG i moviments hi fan acte de presèn-
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Al mateix temps, des de Seattle, l’AGP anà perdent paulatinament el seu paper de lideratge 
de les accions antiglobalització, donant pas a un paper creixent d’altres xarxes com el DAN (que 
jugà un paper clau en les protestes als EEUU), i altres actors —coalicions ad hoc organitzades 
per a cada ocasió, Reclaim the Streets, la influència italiana de la tàctica Tute Bianche, o l’in-
cipient procés del Fòrum Social Mundial. Tanmateix, la xarxa continuà amb vocació de donar 
impuls als processos regionals, tal i com es decidí a Bangalore.83

4.2.1. EL «16A» A WASHINGTON, DC, LA «SEQÜELA DE SEATTLE»

Tan sols cinc mesos després de Seattle es celebrava la reunió del FMI i el BM a Washington, 
DC. Aquell 16 d’abril del 2000 s’erigia com una pedra de toc per un moviment que, ara, havia 
assolit una visibilitat pública molt important. Els esdeveniments de Seattle havien marcat fins 
a tal punt l’activisme estatunidenc i canadenc que no era estrany escoltar allò de «Look, I missed 
Seattle. There's no way I'm missing Washington» que Naomi Klein (2000) va popularitzar en un 
article. Al cap i a la fi, força gent considerava que aquella cita era tota una seqüela de Seattle.

Les protestes, que mobilitzaren unes 30.000 persones, foren promogudes, principalment, 
per la coalició «Mobilization for Global Justice», que agrupa diferents moviments estatunidencs 
sota l’eslògan «Desfinancem el Fons! Quebrem el Banc! Desfem-nos del Deute» (De-fund the 
Fund! Break the Bank! Dump the Debt!) (Seoane i altres, 2001). Aquesta ocasió, i a diferència de 
Seattle, no es comptà amb la participació del gran sindicalisme organitzat (Juris, 2008).

Les accions de protesta a Washington, DC, es basaren en l’experiència guanyada a Seattle. 
Els manifestants, dinamitzats pel DAN i adherits a una aposta per la no-violència i la coor-
dinació, contrastaven amb el control policial que governava la ciutat. El «16A», etiqueta que 
aglutinava els dos dies de protestes —tot i que les activitats relacionades s’allargarien durant 
tota la setmana—, es féu una nova crida per bloquejar la reunió dels organismes financers. El 
pla repetí els detalls de Seattle: mapa dividit en zones, grups d’afinitat i cúmuls es repartien les 
funcions, etc. Val a dir que el pla fou tàcticament menys efectiu aquest cop, ja que els delegats 
pogueren entrar. Això sí, ho feren adoptant mesures extraordinàries: en plena nit abans de 
l’inici de les protestes a l’alba; mitjançant rutes complicades i fent servir autobusos especials de 
la policia. Mentrestant, diversos delegats que anaven a peu o en limusina hagueren de fer mitja 
volta en topar-se amb les cadenes humanes que bloquejaven els carrers. Encara que no s’impedís 
la cimera, l’acció fou una gran victòria política, portant de bell nou al públic el debat sobre el 
paper del FMI i el BM i posant aquestes institucions a la defensiva (AGP, 2000b; Starhawk, 
2002; INGD, 2000; Active Transformation, 2000).

Com remarquen les cròniques d’aquelles jornades, la repressió policial i mediàtica pogué 

cia i elaboren el «Llamado de Bangkok» que denuncia la «governabilitat global» (Seoane i altres, 2001).
El 8 de març d’aquell anys es dóna el sus a la «Marxa Mundial de les Dones 2000» sota el lema «Pa i Roses». Al voltant d’aques-
ta campanya es promouen diferents activitats com ara consultes i marxes —a Brusel·les, a Washington, DC, contra el BM i el 
FMI— que s’allarguen fins al 17 d’octubre, data en què conclou la marxa amb una mobilització davant la seu de l’ONU (Seoane 
i altres, 2001).

83 Són el resultat d’una experimentació política inspirada en el moviment marxista autònom italià i el zapatisme i desenvolupa-
da principalment en els centres socials okupats del nord de la península itàlica (Iglesias, 2001).



179

HISTÒRIA DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

ser contrarestada, en bona mesura, gràcies al suport d’esglésies i de grans organitzacions medi-
ambientals com Friends of the Earth.84 A diferència de Seattle, aquesta vegada la protesta no 
agafà les autoritats per sorpresa: 5 milions de dòlars en hores extra pagades a la policia, 1 milió 
de dòlars en nou material antidisturbis, desplegament de la Guàrdia Nacional, els US Marshals 
i unes altres vint forces de seguretat amb diferents graus de preparació especialitzada (segons 
ho requerís l’ocasió). La realitat és que la pròpia policia clausurà la ciutat per tal de protegir-la 
de les protestes, i l’agenda de la conferència del BM i el FMI prengué moltes més precaucions 
que en el cas de l’OMC a a Seattle (Cockburn i altres, 2000). Així, el centre on es duia a terme 
la reunió esdevingué una fortalesa infranquejable. L’activisme s’adaptaria a aquest nou context 
i, en protestes ulteriors, es posaria en pràctica la tàctica de convocar manifestacions per tota la 
ciutat per obligar a moure la policia del centre i així poder rompre els cordons policials amb més 
facilitat (AGP, 2000b; Active Transformation, 2000).

Durant les protestes també es dugueren a terme diverses reunions entre activistes provi-
nents de molts llocs diferents. L’International Forum on Globalization organitzà un teach-in 
que comptà amb la participació de més de 2.000 persones. Hi havia, a més, una forta repre-
sentació d’organitzacions del Sud, la qual cosa permeté dur a terme riques discussions sobre 
models alternatius al sistema econòmic global vigent. Washington demostrà que l’activisme 
està disposat a desafiar la globalització corporativa en el llarg termini, i no només puntualment 
en una gran protesta com Seattle (INDG, 2000).

A Washington, DC, també hi hagué un black bloc que experimentà, com el DAN, proble-
mes tàctics a peu de carrer durant les protestes. L’anarquisme que acudí a Washington, DC, 
(1.500 activistes organitzats en el Revolutionary Anti-Capitalist Block que responia a la crida 
de la NorthEastern Federation of Anarchist Communists, NEFAC) ho féu sense unes metes 
i objectius prou clars, tal i com reconeixen ells mateixos en algunes avaluacions de les accions 
(Active Transformation, 2000). Tot i que a Washington no hi hagué destrucció de propietat, 
la discussió sobre la violència/no-violència estava lluny de superar-se i, a ulls de molta gent, 
amenaçava amb trencar el moviment (Starhawk, 2002).

Això no obstant, seria un error reduir la intensa activitat del moviment antiglobalització 
a les grans cites com Seattle i Washington, DC. La realitat és que la follia antiglobalitzadora 
continuava endavant amb un creixent nombre de convocatòries locals, regionals i de vocació 
global. Així, pocs dies després de Washington, coincidint amb el primer de maig, es convocà un 
nou DAG «contra el capitalisme», que fou anomenat «mayday» o «m2k» en l’àmbit anglosaxó 
i que s’inseria en la voluntat de diversos sectors anticapitalistes de «recuperar» aquesta data per 
part del radicalisme (AGP, 2000i). La jornada global s’havia plantejat com una oportunitat 
d’ajuntar lluites separades en un sol espai, aprofitant la inèrcia de les darreres grans mobilitza-
cions com Seattle o Washington, DC. Una seixantena de ciutats es sumaren a la convocatòria 
en 19 països. En algunes d’aquestes ciutats les accions de protesta s’allargaren durant diversos 
dies (AGP, 2000i).

A Amèrica del Nord els mesos d’estiu boreal de l’any 2000 visqueren diverses accions im-
portants, com és el cas de les protestes durant la reunió de l’OEA a Windsor, Canadà, el 4 de 

84 Van donar suport, per exemple, a joves activistes detinguts i acusats de preparar explosius pel fet de tenir una bombona de 
gas que se feia servir per cuinar durant la revetlla de les protestes (AGP, 2000b).
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juny (Seoane i altres, 2001). En clau estatunidenca cal destacar les importants mobilitzacions 
en les convencions dels partits Republicà (a Philadelphia) i Demòcrata (a Los Angeles) (Juris, 
2008), així com les protestes contra la Cimera del Mil·lenni de l’ONU a Nova York, el 8 de 
setembre (Seoane i altres, 2001). Poc després, la celebració a Melbourne (Austràlia) del Fòrum 
Econòmic Mundial, l’11 de setembre de l’any 2000, era un aparador magnífic per dur a terme 
una protesta que tingués ressò mundial gràcies als Jocs Olímpics que s’inauguraven uns dies 
després, el 15 de setembre. D’aquesta manera, s’aconseguí organitzar una de les majors mani-
festacions a Austràlia des de la Guerra del Vietnam (AGP, 2000j) que també intentà bloquejar 
l’accés dels delegats al recinte on es celebrava l’esdeveniment. Certament, s’aconseguí posar en 
serioses dificultats la realització del fòrum, impedint l’entrada d’un terç dels delegats que hi 
participaven i condicionant els horaris programats (AGP, 2000k; Seoane i altres, 2001).

4.3. PRAGA: EL CENTRE DE GRAVETAT DEL MOVIMENT ES TRASLLADA A EUROPA.

A mitjans de l’any 2000 el centre de gravetat del moviment es traslladà a Europa. Més enllà 
d’explicacions «internes» relacionades amb la dinàmica del propi moviment, la principal causa 
no és altra que el fet que l’agenda de les mobilitzacions d’aquell període la marcaven els propis 
actors de la globalització neoliberal. Així, després de les importants protestes a Seattle i Wa-
shington, DC, la següent reunió del BM i el FMI s’havia planificat a Praga, República Txeca. 
Aquest fet, juntament amb la reunió de l’OCDE a Bolonya, atorgà el protagonisme, per prime-
ra vegada en aquest període, a la coordinació de resistències de base europees.

Amb aquelles cites en l’horitzó, l’activisme antiglobalització arrelat a Europa no parava de 
créixer i articular-se. Si del 12 al 15 de juny els activistes italians posaven en pràctica la seva fla-
mant tàctica dels Tutte Bianche durant la reunió de l’OCDE a Bolonya (Seoane i altres, 2001), 
pocs dies després, del 22 al 25 de juny, es celebrava una cimera alternativa a la 2a Cimera Social 
organitzada per l’ONU a Ginebra, Suïssa. Aquesta «contracimera» culmina amb una manifes-
tació que aglutina diferents organitzacions ecologistes, de dones, sindicals i organitzacions de 
creixent importància com ATTAC i Jubileu 2000 (Seoane i altres, 2001). Mentrestant, del 30 
de juny a l’1 de juliol, es realitzava el judici a José Bové i altres sindicalistes de la Confédération 
Paysanne a Millau, França, per una acció contra l’establiment de la cadena McDonald’s de l’any 
anterior. El rebuig del procés judicial fou l’excusa perfecta per a la celebració d’una trobada in-
ternacional contra la globalització financera que aplegà 30.000 persones (Seoane i altres, 2001). 
L’ocasió fou important en l’avanç de l’articulació d’una lluita europea contra les institucions 
financeres del capitalisme global, però aquesta encara era precària.85

Aquell mateix mes de juliol, entre els dies 21 i 23, es produïen al Japó nombroses accions 
contra la reunió del G7 que es celebrava a la ciutat d’Okinawa. El programa d’aquells dies de 
protestes es centrava en la problemàtica del deute dels països més pobres, així com les exigències 
de retirada de les bases militars estatunidenques del Japó (Seoane i altres, 2001). Era una mos-

85 De fet, l’experiència de les marxes europees contra la desocupació, que sorgeixen cap al 1997, havia deixat un gust agredolç: 
tot i haver prefigurat alguns dels trets del «moviment antiglobalització», les diferències qualitatives eren grans i la perspectiva 
d’una xarxa de lluites a Europa contra les polítiques de la UE no quallaria fins ben entrat el 2002 amb la celebració del Fòrum 
Social Europeu de Florència (Aguiton, 2001; Iglesias, 2004). Veure: <http://www.euromarches.org/espanol/00/michel01.htm>.
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tra més que les grans institucions com BM, FMI, OMC i fins i tot el G7 —i més endavant el 
G8— no es podien reunir sense trobar-se una forta oposició a peu de carrer i tot un programa 
de formació i sensibilització sobre les conseqüències de les polítiques que promouen.

De fet, després de les primeres protestes antiglobalització, hi hagué diverses ciutats que re-
butjaren acollir les reunions del BM i el FMI. No fou el cas de la República Txeca, que mai no 
havia allotjat una reunió d’aquestes característiques, i probablement era una bona oportunitat 
per posar a l’aparador del món les seves reformes de liberalització i a favor de la seva entrada a la 
Unió Europea (Ainger, 2000). Tan aviat com es sabé que el BM i el FMI es reunirien a Praga el 
26 de setembre del 2000, els grups que havien organitzat les accions globals dels dos anys ante-
riors decidiren aprofitar aquesta nova ocasió tot ampliant la seva coordinació amb altres grups. 
El contacte local per coordinar les accions era la Iniciativa Contra la Globalització Econòmica 
(INPEG), que estigué mesos fent els preparatius de la protesta.86

El 26 de setembre de 2000 fou batejat com «26S», i era la data que l’AGP escollí per fer 
una nova crida al DAG, repetint el model que tants de fruits havia donat en el passat recent (de 
Marcellus, 2000), i que culminaria amb protestes en quaranta països (Seoane i altres, 2001), 
tot i que l’atenció se centrava en la contracimera de la ciutat txeca.87 Així, Praga es considera «el 
Seattle d’Europa» (Ainger, 2000). A diferència de Seattle, però, on la majoria de la gent que es 
manifestà no participà directament de l’acció directa i pertanyia a ONGs i grans moviments 
sindicals, a Praga l’escenari fou certament diferent: el sindicalisme no s’hi involucrà, per mo-
tius diversos.88 Un dels trets essencials de les mobilitzacions de Praga és l’absència de la «vella 
esquerra» en la seva expressió sindical i política —amb l’excepció de Rifondazione Comunista 
d’Itàlia (Iglesias, 2004).89 Així, la immensa majoria de la gent que hi assistí ho féu amb vocació 
de participar en l’acció directa d’una manera o altra, centrada en el dia 26 (AGP, 2000e).

Possiblement per això, des d’un primer moment, hom estigué d’acord en què s’havia d’in-
tentar bloquejar la reunió del BM i el FMI. Amb aquest objectiu a l’horitzó, l’INPEG decidí 
imitar el model de Seattle, és a dir, organitzar l’acció de manera no jeràrquica, amb grups d’afi-
nitat i consells de portaveus. Era una decisió arriscada i que generava dubtes, ja que aquest mo-
del tenia certa tradició a Amèrica del Nord però no pas a Europa (de Marcellus, 2000). És per 
això que a Praga hi jugaren un paper important activistes estatunidencs a l’hora de compartir 
la seva experiència recent pel que fa l’organització de l’acció directa. Així, aportaren formació 
en el procés de presa de decisions per consens, l’acció directa no-violenta, la formació de grups 
d’afinitat i l’establiment d’un centre Indymedia local (Juris, 2008).

Els objectius de l’acció eren diferents dels de Seattle deu mesos abans ja que s’havia renun-
ciat a bloquejar l’accés dels delegats. Tal i com havien demostrat les recents experiències de 

86 Es tractava d’una coalició formada per activistes d’Amèrica del nord que havien participat a Seatte i Washington, D.C., 
alguns britànics i activistes txecs, en menys quantitat de l’esperada (Do or Die, 2001b).

87 A AGP (2000f ) es pot trobar un índex d’informació recopilada sobre Praga. Reunió de convocants i grups de suport a Praga 
entre els dies 18 i 22 de setembre del 2000 (AGP, 2000c)

88 Es poden aventurar alguns motius de la manca d’implicació del sindicalisme a Praga: (1) la manca de suport d’AFL-CIO, 
que fou tan important a Seattle (AGP, 2000d); (2) l’absència d’un sindicalisme fort a la República Txeca (AGP, 2000d); i (3) el 
sindicalismes i les ONG no tenen, a Europa, tanta relació amb l’ala radical del moviment com sí succeí als EEUU (AGP, 2000e).

89 La manifestació «oficial» del 26S, considerada com a «discutida» i «raquítica» per Aguiton (2003), estava organitzada pel 
Partit Comunista Txec. Hi participaren bàsicament partits d’esquerra europeus, però hi hagué una minsa presència sindical, fins 
al punt que només la van secundar 2.000 persones (Iglesias, 2000; 2004).
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Washington i Bolonya, els dispositius de seguretat s’havien adaptat a l’experiència de Seattle. 
Així, començava a agafar forma la noció de «zona vermella» que s’aplicaria en la seva versió 
més completa. És per això que el model de Praga s’assemblava més a l’original precedent de 
Melbourne, just unes setmanes abans: enlloc d’impedir l’accés, es dificultaria la sortida dels 
delegats de la cimera (Iglesias, 2004).

Al voltant del 26S, però, hi havia tota una sèrie de convocatòries. Els dies previs es realit-
zaren diverses manifestacions promogudes per entitats sindicals i altres organitzacions, com 
Jubileu 2000, que no entraven en la lògica del bloqueig però que també volgueren expressar la 
seva crítica al BM i l’FMI. Diverses ONG van promoure seminaris i reclamaren debats i con-
verses amb els caps de les institucions financeres que es donaven cita a Praga. Fins i tot, algunes 
d’aquestes entitats participaren formalment en les reunions de la cimera (Do or Die, 2001b). 
Sense dubte aquests grups d’ONG, amb un tarannà professionalitzat, contrastava amb la con-
vocatòria de l’INPEG, clarament contestatària i amb plantejaments més radicalitzats que nega-
ven qualsevol mena de legitimitat a les institucions financeres. Per això, l’INPEG organitzà una 
contracimera per debatre la globalització des d’un esguard crític. Aquest fòrum comptà amb la 
participació d’Éric Toussaint, Silvia Federici o Naomi Klein, entre d’altres (AGP, 2000l).

Poc abans del DAG del dia 26 es realitzà una reunió de l’AGP a Praga, concretament en-
tre els dies 18 i 23. Allà, aprofitant el desplaçament per participar en les protestes, s’aplegaren 
Convocants, ex-Convocants i membres del Grup de Suport de l’AGP.90 Si els primers dies es 
centraren en els preparatius de l’acció del dia 26, també hi hagué temps per parlar del futur de 
la xarxa. De fet, d’aquella trobada en sorgiren alguns dels principals punts de la Conferència 
Europea de l’AGP a Milà (AGP, 2001j).

Els preparatius de Praga estigueren marcats per les dificultats que tingueren molts d’activis-
tes per entrar al país. El fet de no poder creuar la frontera ja provocà vàries protestes en forma 
d’«assegudes» per exigir que deixessin passar les persones. Tanmateix, molta gent no pogué 
entrar finalment (AGP, 2000d; Kagarlitsky, 2000).91 Sense anar més lluny, era sabut que l’FBI 
havia lliurat llistes d’activistes estatunidencs a les autoritats txeques (Kagarlitsky, 2000). I la 
realitat és que Praga era un vertader estat policial. S’hi podien trobar policies davant de cada es-
tabliment d’alguna cadena multinacional i a cada cantonada; aleatòriament, demanaven la do-
cumentació en el que esdevingué un assetjament constant. També hi havia nombrosos policies 
infiltrats que mostraven una vestimenta a l’estil hippie o punk (AGP, 2000d). Això sense oblidar 
que també planava per Praga l’amenaça dels grups feixistes, que en diverses ocasions realitzaren 
atacs i agressions contra membres de l’activisme antiglobalització (Kagarlitsky, 2000). De fet, 
el dia 23 es realitzà una manifestació antifeixista que coincidí en el temps amb la manifestació 

90 Els participants, a banda d’individualitats del Grup de Supert, foren: Movimento Juventud Kuna (Panamà), Tino Ranga-
tirotanga (Nova Zelanda), Pennsylvania Consumer Action Network (EEUU), Proceso de las Comunidades Negras (Colòmbia), 
CONFEUNASSC (Equador), PICIS (Corea del Sud), Reclaim the Streets (Regne Unit), Bangladesh Krishok Federation, Bangla-
desh Kisani Sabha, Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (Brasil), Confederación Sindical de Trabajadores (Nicaragua), 
Coordinación de mujeres de las Federaciones del Trópico de Cochabamba (Bolívia), Tampa Bay Action Group, (EEUU), Guises 
Montaña Experimental (Nicaragua), Organizaciones Negras de Centroamérica (Hondures), Narmada Bachao Andolan (Índia) i 
Canadian Postal Workers (Canadà) (AGP, 2001j).

91 El dia 24 hi hagué concentracions davant de diverses ambaixades i davant del Ministeri d’Interior de la República Txeca en 
senyal de protesta per les  traves a l’hora de deixar entrar al país un contingent d’acitivistes italians que arribaven en tren, batejat 
per a l’ocasió com «Global Action Express» (Iglesias, 2004).
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convocada pel Partit Comunista txec. El dia 25 es produí la primera gran manifestació prèvia 
al DAG i milers de joves van recórrer la ciutat (Iglesias, 2004).

Tanmateix, el nivell organitzatiu dels dies previs a Praga era, en general, precari. A banda 
de les conferències de la contracimera política, amb una presència mediàtica escassa i un dis-
cret número d’assistents, el Centre de Convergència se situava en tres naus industrials semia-
bandonades. Això no obstant, feia funcions de centre de reunions, assemblees, elaboració de 
materials, tallers, cuina i menjador o servei mèdic. Tan sols el Centre de Mitjans Independents, 
Indymedia, comptava amb una estructura organitzativa més avançada. Així, com remarca Igle-
sias (2002), la clau de la potència organitzativa del nou moviment global a Praga estava en la 
militància: relativament poques persones, tractant-se d’una contracimera global, però transfor-
mades en militants actius, implica una gran capacitat d’acció. I això quedà demostrat aquell 
26S, quan entre 10 i 15 mil persones (Do or Die, 2001b; Seoane i altres, 2001) es concentraren 
a la plaça Namesti Miru des de primera hora del matí per celebrar el «carnaval anticapitalista» 
i començar a marxar en direcció al Centre de Congressos ubicat en un turó infranquejable en 
el centre de la ciutat. Aquesta marxa estava formada per diversos blocs que, un moment donat, 
es van separar i començaren el setge a la reunió del FMI i el BM des de diferents accessos. En 
paraules d’Iglesias (2004), cadascuna d’aquestes columnes —blava, groga, rosa i roja— ex-
pressava una tècnica diferent de «construcció mediàtica del conflicte polític» —la guerrilla 
urbana, la desobediència civil i la street parade. En aquest sentit, Praga inaugurà el model 
de contracimera sota el respecte a la «diversitat tàctica», una fita que sacsejà els processos de 
formació d’identitat política i capacitat comunicativa dels moviments globals d’aquesta etapa.

El 26S anà acompanyat, també, d’altres accions directes no clandestines com la destrucció 
d’un establiment de McDonald’s. Fou organitzat de manera que protegís els manifestants i en 
la línia popularitzada per José Bové i inspirada en les accions de camperols de l’Índia: convertir 
en legítima a ulls públics l’acció de destrucció (AGP, 2000m). Alhora, també es realitzà un 
bloqueig del Palau de l’Òpera on els delegats de la cimera havien d’acudir com a acte social. 
Aquesta acció també aconseguí el seu objectiu, ja que l’acte fou cancel·lat per part de l’organit-
zació (Bleakney, 2000). En aquells moments, però, la policia ja havia aconseguit bloquejar els 
telèfons mòbils dels activistes i havia assaltat el Centre de Convergència, detenint bona part 
del grup d’atenció mèdica. Així, aquella nit, sense cap seu de referència ni cap possibilitat de 
contacte telefònic, la desorganització es féu palesa entre els activistes, que patiren nombroses 
detencions arbitràries (Iglesias, 2000).

Hom considera un èxit l’acció a Praga, ja que s’havia aconseguit que la cimera acabés un dia 
abans del previst, endemés de la cancel·lació de la cerimònia de clausura (Kagarlitsky, 2000).92 I 
això, com reconeixien els propis delegats que assistien a la cimera, els havia agafat per sorpresa, 
ja que ningú no s’havia pres seriosament els advertiments de les autoritats (Andrade, 2000). A 
més a més, les formes de lluita i organització no jeràrquica, desenvolupades i aplicades origi-
nalment en el moviment estatunidenc i canadenc, saltaren fins al cor de l’Europa continental i 
van funcionar. És en aquest sentit, també, que Praga és el «Seattle» d’Europa: grups d’afinitat i 
consells de portaveus organitzats en centres de convergència, grups assumint responsabilitat per 

92 Aquí es poden consultar un complet balanç de les avaluacions fetes en una reunió de l’organització després del 26S: <http://
www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/s26/praga/notes.htm>.
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objectius concrets als carrers, comunicacions, observació legal, atenció mèdica, feina periodísti-
ca i centre de mitjans independent. Tot funcionà més o manco bé, almenys per superar 11.000 
policies entrenats durant sis mesos per l’FBI (AGP, 2000e). Praga no només proporcionà una 
oportunitat perquè les lluites es coordinessin, sinó que va estimular tota una nova fornada de 
joves radicals (AGP, 2000e). Així, en aquella ciutat es produí una important confluència d’acti-
vistes antiglobalització d’Europa occidental amb tota una nova generació d’activistes d’Europa 
de l’Est (de la República Txeca, Polònia, Hongria i altres) (Seoane i altres, 2001; AGP, 2000e).

A això cal afegir la dimensió internacional de la jornada de lluita. El DAG funcionà millor 
que els anteriors (16 de maig de 1998, 18 de juny de 1999, 30 de novembre de 1999, 1 de maig 
de 2000), ja que aquesta vegada més de 110 ciutats havien anunciat la seva participació i durant 
la setmana fins a 70 havien publicat les seves cròniques i informes a Indymedia o les pàgines 
web del 26S (AGP, 2000e).

L’endemà del DAG van continuar les accions. Per exemple, el grup Jubileu 2000 lliurà unes 
creus al President del BM, James Wolfensohn i al Director General del FMI Horst Köhler re-
presentant els 19.000 infants que moren cada any als països empobrits a causa de les exigències 
del deute extern. D’altra banda, davant les grans xifres de persones detingudes durant el 26S, 
es van produir bloquejos de protesta davant dels hotels que albergaven delegats de les reunions. 
També es produí una concentració contra les detencions que, pràcticament, clausurà les jorna-
des de protesta de Praga (Iglesias, 2004).

Sí que cal tenir en compte, però, que tots els esdeveniments de Praga van provocar diferèn-
cies dins del moviment, especialment per la repressió i la violència (Kagarlitsky, 2000). De fet, 
aquest fou un dels aspectes més negatius de Praga. L’activisme que s’aplegà a la ciutat txeca no 
només hagué de suportar els atacs de grups feixistes que actuaven amb certa complicitat amb 
la policia (Kagarlitsky, 2000; Do or Die, 2001b), sinó que també patiren una ràtzia repressiva 
que es saldà amb 859 detencions (de Marcellus, 2000). Però la vertadera gravetat dels fets es 
deriva del tractament que reberen els activistes quan estaven en custòdia policial: les tortures, 
els abusos i la violació de drets essencials foren una constant durant els dies posteriors al 26S 
(AGP, 2000n). Les cròniques de Praga expliquen que la policia estigué relativament calmada als 
carrers (tot i fer servir tot el repertori repressiu que va des de gas fins a boles de goma), però en 
canvi a les comissaries els activistes patiren greus actes de brutalitat (Starhawk, 2002).93

Tal i com defensa Iglesias (2004), Praga també inaugurà un sistema de relacions inter-
nacionals estables entre diferents grups de base europeus que era, amb algunes excepcions, 
patrimoni exclusiu de partits, grans organitzacions sindicals i de les ONG amb més recursos. 
Aquest intercanvi i comunicació directa entre els grups, sense l’habitual mediació de delegats, 
aportà una consciència de dimensió global i transformà les seves possibilitats d’experimentació 
política. La consolidació de l’AGP a Europa, particularment després de la Conferència Europea 
de Milà el 24 i 25 de març de 2001 o l’experimentació dels tute bianche en diferents indrets del 
vell continent en són una mostra.94 El model de «resistència-xarxa» adquiriria molt pes entre 
els moviments europeus i definia una forma organitzativa alternativa a les organitzacions polí-

93 Autores com Starhawk (2002) ho expliquen, en bona mesura, pel fet que bona part de sistema repressiu del règim anterior 
no havia estat desmantellat.

94 Després de Praga hi hagué grups que apostaren per aquesta eina a Madrid, Londres i Finlàndia (Iglesias, 2004).
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tiques i socials.

4.3.1. EL MODEL DE CONTRACIMERA SOTA EL RESPECTE A LA «DIVERSITAT TÀCTICA»

El model organitzatiu de la protesta de Praga significà un canvi qualitatiu respecte dels models 
que s’havien aplicat fins aleshores a gran escala —Dia d’Acció Global, contracimera sota direc-
trius no-violentes. Tot i haver-hi molta gent disposada a interrompre la cimera, no tothom ho 
volia fer de la mateixa manera. La destrucció de la propietat, el black bloc, la desconfiança entre 
sectors de la protesta, el temor que les accions d’uns sectors fossin criticats per altres, o que es 
perjudiquessin de manera mútua... tot plegat eren desafiaments que planaven durant les setma-
nes prèvies a la protesta i que, de fet, havien portat molt de debat en les sessions preparatòries 
de l’acció. A tall d’exemple, es dedicaren fins a nou hores per decidir si es feia una manifestació 
unitària (com reclamaven els de Socialist Workers Party) o si es feien diverses marxes autòno-
mes (com reclamaven els sectors anarquistes) que eventualment podien convergir o separar-se. 
Això es relacionava amb la qüestió de la legalitat/il·legalitat de la manifestació. Finalment, la 
síntesi creativa que permeté superar el conflicte establí que es faria una gran marxa unitària 
que, després, es dividiria en diferents grups que tendrien recorreguts, estils i tàctiques diferents 
(Starhawk, 2002). Així, hi hauria un procés d’evolució que anava d’una manifestació legal fins 
a un escenari de desobediència. Ara bé, el moll de l’os del model del respecte a la diversitat 
tàctica és el següent: tots els sectors implicats en la protesta es comprometien a no criticar pú-
blicament les tàctiques dels altres sectors. Aquest compromís, que no havia existit a Seattle, per 
exemple, era en aquell context la única manera de garantir una protesta unitària.

Així, els grups establiren uns codis de colors i cada marxa estava encapçalada per una ban-
dera d’un color diferent. Per això, cap al migdia, la manifestació es dividí en quatre grups (tot i 
que el pla inicial era fer-ho en tres), cadascun d’ells afí a una tàctica concreta:

• El bloc roig estava format per militants de tendència comunista i trotskista. La marxa 
estava dinamitzada pel SWP britànic, i la intenció era fer un recorregut per la ciutat 
abans de dirigir-se al centre de convencions. La realitat és que aquest bloc, que no s’ha-
via coordinat gaire amb l’INPEG, tingué un paper tangencial en el bloqueig.

• El bloc rosa estava inspirat per Reclaim the Streets, el Comitè de Convocants de l’AGP 
i la Pink-and-silver Samba Band (de Marcellus, 2000; Starhawk, 2002).95 Aquest era 
sense dubte el bloc més estrany i sorprenent, amb molta gent vestida de color rosa, 
grans globus del mateix color i una clara absència de pancartes festives o polítiques 
(Kagarlitsky, 2000). La seva idea era acostar-se al Centre de Convencions fent una ruta 
lateral. Aquest bloc constituí tota una street parade de gran eficàcia. Tal i com explica 
Iglesias (2004), «les disfresses i la burla es van apoderar de bona part de la ciutat sem-
brant un caos festiu». Així, la cèlebre imatge dels policies txecs retrocedint «atemorits» 
per «vàries dones disfressades que els atacaven amb els conjurs de les seves varetes mà-
giques» és prou representativa de la ironia carnavalesca i plasticitat d’aquest bloc que, 
sense dubte, despertà totes les simpaties de la gent.

95 Aquí es pot llegir una crònica d’una activista d’Earth First! sobre el bloc «rosa i platejat» de Praga: AGP, 2000h.



186

CAPÍTOL 3

• El bloc groc marxà darrere dels Tute Bianche96 o «granotes blanques» que comptaven 
amb la participació d’activistes italians dels centres socials de la Carta di Milano i l’As-
sociació Ya Basta —també, per primera vegada, membres de Rifondazione Comunista 
i fins i tot parlamentaris97—, però també amb presència internacional d’activistes de 
diverses nacionalitats, inclosos els membres de Reclaim the Streets que, més endavant, 
formarien els WOMBLES98, una rèplica de la tàctica inventada pels tute bianche. Així, 
per primera vegada fora d’Itàlia, es posava en pràctica aquesta tècnica d’intervenció en 
què tres-cents joves protegien els seus cossos amb cascs, escuts, proteccions d’espuma 
i tota mena d’andròmines fetes amb materials reciclats. Així, la primera acció del bloc 
groc fou la destrucció pública d’un restaurant de la cadena McDonald’s, reivindicada 
i explicada durant l’avanç de la columna. A continuació, el bloc mirà d’empènyer amb 
els cossos i les proteccions —sense pals, ni pedres, ni projectils incendiaris— les línies 
policials per mirar d’obrir camí pel gran pont que donava accés al centre de conferènci-
es (i un dels eixos neuràlgics de la ciutat), mirant d’atacar la barrera policial de manera 
no-violenta (de Marcellus, 2000; Starhawk, 2002).

• El bloc blau estava format per militants autònoms, anarquistes i antifeixistes que avan-
çarien per l’altra lateral que donava accés al Centre de Convencions. Farien servir una 
tàctica més clàssica de guerrilla urbana, autodefensa i confrontació directa amb la po-
licia —amb tot el repertori de pedres, botelles i còctels molotov— que es pot identificar 
amb el black bloc (de Marcellus, 2000; Starhawk, 2002: 51).

Era un model de «diversitat tàctica» en ple funcionament: mentre el bloc groc centrava 
l’atenció policial en el pont principal, els altres grups pogueren separar-se més i més posant 
en pràctica un swarming inesperat que aconseguí trobar vies minoritàries d’accés al Centre de 
Convencions que tan sols estaven protegides per uns pocs agents policials desarmats. D’aquesta 
manera, els petits grups pogueren arribar fins els peus del Centre de Convencions i allà reagru-
par-se per bloquejar-lo. Activistes com Olivier de Marcellus (2000) senyalen que fou realment 
una «estratègia militar» i funcionà. Era curiós veure com els delegats intentaven abandonar 
l’edifici i els hi ho impedien els manifestants. Alguns d’ells abandonaren l’indret de manera 
clandestina (dins ambulàncies, per exemple, tot i no estar ferits) (Bleakney, 2000).

Tal i com explica Kagarlitsky (2000), des del punt de vista tàctic la «batalla» fou brillant. 
Els instructors estatunidencs de la policia txeca esperaven una repetició de Seattle, on els mani-
festants blocaren els hotels, en primer lloc, i llavors es manifestaren pel carrer principal en una 
marxa llarga i única. Però els organitzadors de Praga decidiren fer-ho tot d’una altra manera, 
i tot i que la policia indubtablement coneixia els plans, no els va poder entendre o interpretar 
correctament; a Seattle, els manifestants miraren d’impedir que els delegats entressin al centre 
de conferències. A Praga, no els deixaren sortir, cosa que demostrà ser més efectiva aquesta 

96 Per a més informació sobre les granotes blanques i la seva irrupció a Praga, veure l’article de Jesús Ramírez (2000). <http://
www.jornada.unam.mx/2000/10/15/mas-cuerpo.html>.

97 Era el cas de parlamentaris d’esquerres o verds com Paolo Cento, Ramon Mantovani, Fiorello Cortiana, Russo Spena o Luisa 
Morgantini, entre d’altres (Iglesias, 2004).

98 WOMBLES és l’acrònim de White Overalls Movement Building Libertarian Effective Struggles. Amb gran dosi d’humor, 
però, evoca als wombles, criatures imaginàries de la literatura infantil d’Elisabeth Beresford que la BBC portà a la televisió en 
forma de sèrie de dibuixos animats.
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vegada (Kagarlitsky, 2000).
A més a més, els manifestants dispersaren les seves forces i això els féu guanyar en efecti-

vitat. Mentre el bloc blau mantenia els enfrontaments principals amb la policia, el bloc groc 
tallava el pont i el trànsit —tot captant l’atenció d’un grup important d’efectius policials—, el 
bloc rosa es pogué dispersar en petits grups que accediren al centre sense dificultats i, un cop 
allà, es reagruparen (Kagarlitsky, 2000). A més a més, els diferents blocs es comunicaven entre 
sí mitjançant telèfons mòbils i parlant en llengua catalana, puix que es tenia constància que 
la policia txeca no comptava amb intèrprets d’aquesta llengua (Iglesias, 2004). Cada columna 
tenia les seves peculiaritats. Els que tenien un tarannà més bel·ligerant estaven principalment en 
el bloc blau; la columna groga causava una forta impressió de disciplina, organització i desafia-
ment; el bloc rosa semblava el més inofensiu, fins i tot absurd, cosa que amagava el seu tarannà 
astut i persistent i que aconseguí sorprendre tothom (Kagarlitsky, 2000).

L’experiència de Praga seria cabdal pel conjunt del moviment i el model de respecte a la di-
versitat tàctica esdevindria hegemònic en les següents contracimeres importants, com el cas de 
Québec o Gènova. Començava una etapa en què partits, sindicats i tot el conjunt de forces del 
que podríem anomenar la «vella esquerra» s’implicarien activament en el procés de contestació 
a la globalització neoliberal, multiplicant el nombre de persones que es manifestarien a peu de 
carrer.

4.4. DE NIÇA A QUÉBEC PASSANT PER PORTO ALEGRE

Els mesos que vingueren després dels fets de Praga confirmaren l’acceleració de les mobilitzaci-
ons arreu del planeta coincidint amb cimeres importants dels principals actors polítics i econò-
mics del règim capitalista global. També a l’Àfrica s’endegaven processos de confluència, com 
és el cas de la celebració a Dakar, Senegal, del 12 al 17 de desembre de 2000, de la «Trobada 
Internacional Dakar 2000: de les resistències a les alternatives» sota els objectius de l’anulació 
del deute i l’abandonament dels programes d’ajustament al Sud (Seoane i altres, 2001). Malau-
radament, els ritmes d’autoorganització en aquest continent eren molt més lents que en altres 
indrets, també del Sud.

La Unió Europea també fou senyalada per l’activisme antiglobalització, que interpretava 
el projecte d’articulació europea com un «cavall de Troia» que introduïa de ple les polítiques 
neoliberals en el vell continent. Prova d’això són les importants protestes contra la cimera de la 
UE que es celebrà a Niça, França, els dies 6 i 7 de desembre de 2000. Si Praga havia involucrat 
principalment sectors radicals i de base, el paper més important a Niça el van jugar sindicats, 
partits polítics i xarxes d’ONG, que aconseguiren mobilitzar fins a 75.000 persones. La Con-
federació Europea de Sindicats, les Marxes Europees contra la Desocupació, Job Insecurity and 
Social Exclusions, ATTAC, i altres forces i plataformes de l’esquerra tradicional van encapçalar 
les manifestacions, mentre que les accions directes més minoritàries van ser reprimides per part 
de la policia. Cal remarcar que els acords de Schengen foren suspesos just abans de les protestes 
i les autoritats van retenir a la frontera uns 1.500 activistes provinents d’Itàlia (Juris, 2008). 
En els mesos següents seria habitual la suspensió de Schengen cada vegada que s’organitzaven 
protestes d’aquesta mena.
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Un dels esdeveniments més remarcables d’aquest període és, sense cap mena de dubte, la 
celebració a Porto Alegre, Brasil, del primer Fòrum Social Mundial (FSM), el gener de 2001. 
Aquesta cita suposa la posada en marxa de tot un procés de fòrums mundials, regionals i te-
màtics que esdevindrien, amb el temps, el principal pulmó del moviment. Els processos dels 
fòrums pretenien, entre d’altres coses, mirar de superar les crítiques a la manca de propostes per 
part del moviment, amb una funció important de visibilització d’aquestes alternatives davant 
l’opinió pública, i de sensibilització respecte de les problemàtiques locals, regionals i mundials. 
També servien de punt de trobada i espais d’intercanvi d’experiències i enxarxament entre els 
diferents col·lectius presents. El Fòrum, en els seus inicis, estava impulsat per intel·lectuals 
brasilers i el suport de Bernard Cassen, president d’ATTAC-França i director de la publicació 
Le Monde Diplomatique. Es va realitzar a la ciutat de Porto Alegre, entre d’altres coses, pel sim-
bolisme de les experiències de democràcia de base que allà s’hi estaven impulsant mitjançant 
l’elaboració de pressupostos participatius (Echart, 2008; Aguiló, 2010).

Així, entre el 25 i el 30 de gener de 2001, s’estrenava el fòrum que reuní unes 15.000 per-
sones —de les quals 4.702 eren delegats acreditats d’organitzacions i moviments de 117 països 
diferents— que s’agrupaven al voltant del lema «un altre món és possible». El fòrum es definia 
com un «espai obert a la pluralitat i la diversitat» i que «reuneix i articula únicament entitats 
i moviments de la societat civil de tots els països del món» (Aguiló, 2010; Echart, 2008). L’es-
deveniment coincidia en el temps amb la celebració del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. 
Aquesta oposició simbòlica entre Davos i Porto Alegre seria molt prolífica a l’hora de deslegi-
timar la reunió anual que les elits del capitalisme global celebraven a la ciutat suïssa (Cassen, 
2001).

Amb el temps, el procés del FSM ha esdevingut un esdeveniment ampli orientat, princi-
palment, cap al debat i el diàleg constructiu amb un pes majoritari d’ONG, sindicats i l’es-
querra tradicional.99 Com a tendència general, en canvi, les accions directes massives han estat 
promogudes i protagonitzades per sectors menys institucionalitzats, amb enfocaments polítics 
més radicals (Juris, 2008). Així, la relació entre els processos dels fòrums i altres sectors de 
l’activisme antiglobalització, com la pròpia AGP, ha estat tensa i conflictiva, tot i que en certa 
mesura dialèctica. Com veurem més endavant, diversos sectors del moviment han estat molt 
crítics amb el funcionament del procés dels fòrums, refusant de participar-hi o generant espais 
propis al voltant del fòrum, amb la fórmula «un peu a dins i l’altre a fora».

Tot i que el pol de les protestes es desplaçà cap Europa a partir de l’any 2000, la realitat 
és que l’activisme americà també tirava endavant les seves mobilitzacions contra els principals 
acords i institucions de la globalització. És el cas de les protestes contra la Cimera de les Amè-
riques, una trobada de caps d’estat dels continents americans (excepte Fidel Castro), s’havia 
convocat a Québec l’abril de 2001 per ratificar el procés d’expansió de la NAFTA a través del 
continent en forma del FTAA (ALCA en català).100 Més de 80.000 persones es mobilitzaren i 

99 Existeix força debat acadèmic i activista pel que fa la naturalesa del Fòrum; se l’ha definit com un «espai», com un «movi-
ment» i també com un «procés»; són diverses les dicotomies que el travessen (veure Calvo, 2009; 2011 i Santos, 2006).

100 L’Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques —ALCA—, sorgeix com una iniciativa del govern dels EEUU per a la resta 
del continent americà, i té com a antecedent el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord, conegut com a NAFTA en el 
seu acrònim en llengua anglesa, i que va entrar en vigència el 1994. ALCA és el nom amb què es bateja originalment aquesta 
proposta d’integració comercial i que enceta el 1994 un procés de negociació a partir de la reunió de ministres de comerç dels 
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la de Québec esdevingué la major protesta antiglobalització a Amèrica del Nord fins aleshores 
(Juris, 2008).

Mesos abans havia començat l’organització de la contracimera i la protesta de cara a aquesta 
cita (Starhawk, 2002).101 Per part de l’activisme es va encarar la protesta mitjançant la formació 
d’un grup anomenat Table de Convergence, que seria l’encarregat d’organitzar la contracimera 
i altres activitats de protesta. En aquest procés, emperò, sorgí una divisió entre els grups que es 
mobilitzaven per l’acció directa. Així, per una banda hi havia el grup d’acció directa SalAMI,  
caracteritzat per un fort compromís amb la noviolència, i que tradicionalment havia seguit de 
manera força estricta en les accions d’èxit.102 D’altra banda, hi havia el CLAC (Convergence 
des Luttes Anti-Capitalistes) i el seu grup germà CASA (Comité d’Accueil du Sommet des 
Amériques) a la ciutat de Québec que s’organitzaven en torn al model de la «diversitat tàctica». 
Encara que no advocaven per la violència, s’oposaven a l’establiment de directrius estrictes i no 
mostraven gaire interès pel que fa l’estratègia de forçar detencions orquestrals i cerimonioses. 
Endemés, tan CLAC com CASA centraven bona part de la seva activitat a Internet i tenien 
lligams amb l’àmplia ala d’acció directa del moviment. SalAMI, per la seva banda, tenia més 
experiència en l’organització d’accions, i una major connexió amb les ONG i sindicats allunyats 
de l’òrbita del CLAC. Tot i els esforços de molta gent per mirar que els dos grups treballessin 
junts, finalment SalAMI decidí centrar-se en una acció al Parlament a Ottawa, a l’Avinguda de 
les Alternatives que estava a una distància segura de la tanca de seguretat, i en l’acció de Dones. 
CLAC i CASA, en canvi, s’encarregarien d’organitzar l’acció directa principal, adoptant el mo-
del de la diversitat tàctica (Starhawk, 2002; Leroux, 2001).

Teòricament, l’acció es dividí en tres zones: la zona verda, per les accions segures i que no 
impliquen detenció; la zona groga per accions noviolentes «defensives»; i una zona vermella per 
accions confrontacionals. En la pràctica, però, la realitat fou que, a part de dues zones verdes 
designades, ningú no sabia ben bé on eren exactament aquestes zones o què se suposa que 
significaven (Starhawk, 2002). Tot i això, s’aconseguí tirar endavant un swarming contra la 
tanca de protecció de la zona on es realitzava la cimera. Fins i tot s’aconseguí tombar la tanca 
en moments puntuals, i l’excés de gas llançat per les forces policials provocà, curiosament, la 
suspensió de la reunió durant unes hores després que el vent dirigís el núvol de gas cap al propi 
Centre de Congressos (Starhawk, 2002). Québec fou la primera vegada que una gran acció di-

estats implicats, a Miami. El projecte està en crisi després de la forta oposició del govern de Veneçuela i d’altres estats membres del 
Mercosur. D’entre els efectes i impactes negatius que l’ALCA podria implicar pels països del Sud s’han senyalat: la degradació dels 
drets laborals i de les condicions de treball, ja que es busca crear marcs jurídics flexibles i amb poques regulacions que siguin obs-
tacles per a la productivitat; els efectes d’una política de lliure importació de mercaderies, que puguin portar el sector industrial 
local a una completa desaparició, elevant els elevats índexs d’atur que ja castiguen els països; l’augment de la destrucció del medi 
ambient i la salut, ja que s’exigeix que qualsevol regulació en aquests sectors no sigui obstacle per al comerç i la inversió; la pèrdua 
de capacitat de decisió i de sobirania dels estats davant les grans empreses, que es reservarien grans drets de querellar-se legalment 
contra els estats; el procés de transformació dels serveis socials en mercaderies, més reservats a qui les pugui pagar (AGP, 2003d).

101 Coneixedores d’aquests preparatius, les autoritats amfitriones de la Cimera de les Amèriques ja havien planificat fer una 
passa més a nivell defensiu, fent servir una tanca de 2,7 metres d’alçada que encerclava uns 4 km de ciutat; la tanca fou batejada 
per l’activisme com el «wall of shame». La clara intenció era mantenir la protesta allunyada de les reunions i prevenir una repetició 
de Seattle o Praga. Fins i tot es va buidar una vella presó en preparació per l’esdeveniment (Starhawk, 2002; Juris, 2008).

102 Opération SalAMI! és una xarxa nascuda en el context de la campanya ciutadana contra l’Acord Multilateral d’Inversions. 
En francès, «salami» no només fa referència al conegut embutit sinó que també vol dir «mal amic». Aquesta xarxa es féu prou 
coneguda gràcies al bloqueig no-violent que protagonitzà durant la Conferència sobre Globalització Econòmica de Montréal el 
maig de 1998. Més informació: <http://www.pmm.qc.ca/salami/ENGLISH/opers.html>.
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recta antiglobalització a Amèrica de Nord era organitzada per grups compromesos amb la «di-
versitat de tàctiques» més que en un conjunt explícit de directrius noviolentes (Starhawk, 2002).

4.5. LA PRIMERA CONFERÈNCIA EUROPEA DE L’AGP A MILÀ

La primera Conferència europea de l’AGP va tenir lloc al Centre Social Okupat Auto-
gestionat Leoncavallo de Milà (Itàlia) els dies 24 i 25 de març de 2001. El plenari d’obertura 
comptà amb la participació d’unes 300 persones pertanyents a uns 80 col·lectius diferents, 
majoritàriament d’Europa occidental, tot i que també hi havia representants de Colòmbia, 
Amèrica del nord i altres regions del món.103 Paral·lelament a les sessions ordinàries, es dugue-
ren a terme diferents tallers i activitats complementàries.104 Aquesta conferència fou vital per 
enfortir l’articulació de l’activisme radical europeu que tenia en la memòria recent l’experiència 
de Praga i afrontava, en pocs mesos, reptes importants com ara Göteborg, la Cimera de la UE 
a Barcelona i la reunió del G8 a Gènova. Aquesta primera conferència europea de l’AGP serví 
en bona mesura per prefigurar les estratègies de l’activisme anticapitalista de cara a les següents 
cites, especialment Gènova (Iglesias, 2007).

Des del punt de vista de l’enfortiment de la xarxa a Europa, aquesta conferència es plan-
tejava abordar les qüestions de com expandir-la i enfortir-la; també, el debat sobre qüestions 
com la integració europea i les migracions (AGP 2001j). Així, un dels principals objectius era 
—en paraules d’un portaveu de l’Associació Ya Basta— «fer un mapa de la composició de la 
xarxa AGP a Europa (i més enllà)», la qual cosa inclou respondre a qüestions com «on som ara?, 
com actuam?, com veiem el futur de la xarxa a Europa (i el món)?». Paradoxalment, però, la 
Conferència estigué marcada per la polèmica en què bona part del temps s’hagué de dedicar a 
debatre qüestions organitzatives de la pròpia reunió. A tall d’exemple, es va dedicar força temps 
del primer dia a consensuar els continguts d’una conferència que tan sols en durava dos. A més 
a més, la presència de membres britànics de Workers Power i del Socialist Workers Party causà 
certa discussió puix que sorgiren moltes veus crítiques pel que fa el seu funcionament «autorita-
ri» que, a ulls d’alguns activistes, anava en contra dels principis de l’AGP.105 Finalment, aquests 
grups pogueren realitzar un taller però assistiren a la Conferència com a «observadors» (AGP, 

103 En aquesta conferència hi participaren grups com per exemple: l’Associació Ya Basta (Itàlia), EuroDusnie i Infocenter 
Wageningen (Països Baixos), Moviment de Resistència Global (Barcelona), Friends of the Earth Finland, Ernst Kirchweger Haus 
(Àustria), Centre culturel Geneva (Suïssa), Festival of Resistance and Alternatives, Ecologistes de les Illes Quios (Grècia), Network 
against the Terrorism Act i Conscious Cinema (Regne Unit) i diversos grups provinents de Suècia, la República Txeca i Eslovènia, 
entre d’altres (AGP, 2001b).

104 Per exemple, dos sobre relacions de gènere, el preparatori de Cochabamba, un taller sobre comunicació, un sobre «terroris-
me d’estat», un sobre Orient Mitjà i Europa, i un taller sobre resistència de cara a les protestes més imminents en el temps (cimera 
de l’UE a Göteborg, la conferència del BM a Barcelona, el Fòrum Econòmic Europeu a Salzburg o la cimera del G8 a Gènova), 
un taller sobre desobediència civil i el binomi violència/no violència, un taller sobre relacions laborals, un taller sobre el global i 
el local, un taller sobre l’Unió Europea, un taller sobre la situació de Colòmbia, un taller sobre la privatització de l’aigua, taller 
sobre agricultura. També hi hagué altres tallers sobre els centres de convergència, sobre la Caravana intercontinental, taller sobre 
ciutadania global (AGP, 2001b).

105 Workers Power és la secció britànica de la League for the Revolutionary Communist International, de tendència trotskista 
(veure: <http://www.marxists.org/history/etol/intl.htm>). El grup que s’oposà amb més èmfasi a la participació d’aquests partits 
fou Reclaim the Streets, que manifestà el seu posicionament en una carta: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/new/noswp.
htm>.
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2001b). Aquestes discussions reflectien la presència d’una conflictivitat profunda en el sí de 
l’AGP, i que no era inèdita: entrar a valorar si els col·lectius i organitzacions que se sumaven a 
les crides de l’AGP complien internament els principis de la xarxa era, sense dubte, un terreny 
complex i sensible. En conferències anteriors de la xarxa ja hi havia hagut conflictes d’aquesta 
mena entre activistes radicals del Nord i membres de moviments de masses del Sud que, per 
la naturalesa de les seves organitzacions, tenien un funcionament més estructurat i en bona 
mesura jeràrquic. En qualsevol cas, fins a Milà això no havia estat un argument per «vetar» la 
participació de cap grup, i certament era problemàtic el fet de discutir la participació o no d’un 
grup en una xarxa que declara no tenir «pertinença». S’ha de dir que les reticències a Milà calia 
interpretar-les, en bona mesura, en clau local, en el sentit que Reclaim the Streets tenia recels i 
desconfiança pel que fa el paper del trotskisme britànic en una xarxa com l’AGP.

El segon dia de la Conferència tocava debatre en plenari la qüestió de gènere i la seva in-
corporació real dins l’agenda de l’AGP; aquest tema s’abordà amb intensitat degut als diversos 
episodis d’assetjament sexual que es visqueren la nit anterior durant el concert (AGP, 2001b). 
Després d’un llarg debat s’arribà a un diagnòstic i algunes propostes sobre la qüestió del sexisme 
i el patriarcat dins l’AGP (AGP, 2001b).106 Aquests fets posen de relleu la naturalesa política 
d’un espai com l’AGP: el que possiblement en altres espais hagués quedat relegat a l’àmbit pri-
vat —agressions sexuals durant una nit de concert—, en aquest cas adquirí una rellevància 
i dimensió pública i política, fins al punt que marcà l’agenda de discussió de la Conferència. 
També posà de manifest l’existència de dinàmiques d’opressió en llocs on suposadament no 
se les espera.

Una altra de les conclusions sorgides en aquesta Conferència fou l’establiment d’algunes 
mesures per compensar la sobrerepresentació d’activistes del Nord i els mecanismes per equi-
librar aquesta presència sobredimensionada. Un dels mecanismes que es comentà, i que es 
proposà de cara a la imminent Conferència Global de Cochabamba, és la introducció d’una 
quota màxima del 30% d’activisme provinent del Nord. Paral·lelament es debaté sobre el perill 
de caure en un «turisme humanitari» i cert «colonialisme intel·lectual» lligat al desplaçament 
massiu d’activistes del Nord (amb més possibilitats econòmiques per viatjar) (AGP, 2001b).

L’agenda de Cochabamba estava farcida. La majoria dels temes proposats sortien de l’esbor-
rany que feia temps s’estava elaborant de cara a aquesta Conferència Global, Bolívia, que estava 
programada pel setembre d’aquest 2001. Potser el debat més important era el de discutir les 
estratègies d’acció que permetessin fer una passa dels DAG cap a campanyes globals sostingu-
des i coordinades, així com la qüestió de la violència i la criminalització, temes recurrents cada 
vegada que hi havia una contracimera i un DAG. També s’havia d’abordar una revisió del ma-
nifest de la xarxa, així com la tasca d’eixamplar i enfortir els contactes. Per suposat, els resultats 

106 Aquests són els punts principals (AGP, 2001b):
1. Hi ha permanència de comportaments sexistes en les reunions, els debats estan dominats per homes.
2. Manca de continuïtat d’un debat feminista dins de la xarxa.
3. Falta esforç per part dels homes.
4. Es proposa un seminari sobre relacions de gènere.
5. S’han de fer seminaris sobre els cinc principis fonamentals de l’AGP per tal que la gent comprengui realment el seu 

significat. No s’admet que la gent faci jerarquies entre diferents tipus d’opressió. El sexisme es troba per tot arreu.
6. L’assemblea de Cochabamba començarà amb un plenari sobre relacions de gènere. Allà també trobarem un sistema de 

fomentar la responsabilitat de dones com a vocals.
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de la contracimera del G8 a Gènova i les accions globals descentralitzades que l’acompanyaven 
marcaria el programa d’aquesta conferència, així com la preparació de les mobilitzacions contra 
la reunió del BM i FMI prevista pel mes d’octubre a Washington (AGP, 2001j).

4.6. «L’ESTIU DE LA LLIBERTAT»

A Europa, l’any 2001 l’agenda de mobilitzacions era molt densa, especialment els mesos de juny 
i juliol, en què s’albiraven fins a tres convocatòries importants: Göteborg, Barcelona i Gènova. 
No en va l’activisme batejà aquest període com «l’Estiu de la Llibertat» en referència a aquest 
reguitzell de convocatòries i al protagonisme que el creixent moviment de resistència global 
esperava adquirir. A banda de les grans contracimeres, s’organitzaren tota una sèrie de campa-
ments fronterers temporals [temporary border camps] a diverses ciutats europees com ara Tarifa 
(Estat espanyol), Bialystok (Polònia), Frankfurt (Alemanya).107

Els dies 14, 15 i 16 de juny de 2001 es celebrava a la ciutat de Göteborg (Suècia) la cime-
ra entre la Unió Europea i EEUU —que comptava amb la visita del president George W. 
Bush—, així com la sessió del Consell Europeu que, entre d’altres qüestions, abordava l’apro-
vació de les Orientacions Generals de Política Econòmica (OGPE), que marcaven la línia de les 
polítiques econòmiques dels estats membres. Per això, l’activisme de l’esquerra extraparlamen-
tària i alternativa i d’oposició a la UE es cità a Göteborg per fer de contrapès. El resultat: una 
setmana de mobilitzacions amb més de vint mil persones reunides per participar en una variada 
programació de tallers, seminaris, concerts, accions i manifestacions (Rebelión, 2001b). D’a-
questa manera, Göteborg es sumava a l’onada de protestes contra les cimeres que representaven 
la globalització neoliberal, de manera que activistes de diverses procedències es desplaçaren a 
la ciutat sueca, tot atapeïnt l’agenda de mobilitzacions d’aquell 2001. Una vessant important 
de les mobilitzacions opositores no es conformava amb mostrar el seu rebuig a les polítiques 
de la UE i, per extensió, del règim neoliberal global: també volien sumar-se a l’onada global de 
protestes que giraven al voltant de l’acció directa. Per això s’havia planejat entorpir la cimera, 
fer dubtar a la policia de la seva capacitat de mantenir la seguretat de la reunió i, especialment, 
desdibuixar la imatge que es volia transmetre d’una unitat i gran consens social a favor del 
projecte de la UE (Rebelión, 2001a).

Tot i que els principals mitjans de comunicació centraven la seva atenció en les ONG i sec-
tors de la socialdemocràcia, la realitat és que el paper dels sectors anticapitalistes fou essencial 
de cara a l’organització de la protesta a Göteborg, especialment a través d’actors com Götebor-
gaktionen 2001 (Acció de Göteborg 2001), xarxa que agrupava unes vuitanta organitzacions 
de moviments populars d’Europa.108 Aquesta xarxa va participar en bona part de les accions de 

107 Aquests campaments reivindicatius establerts en zones frontereres dels estats eren una iniciativa de No Border Network, 
fundada l’any 1998 de la mà d’una sèrie de grups d’activistes de base que es dedicaven a la defensa dels drets de les persones 
migrants i l’antiracisme. La seva principal motivació era plantar cara al que consideraven l’emergència d’un règim d’«Europa 
Fortalesa». Una de les principals activitats de la xarxa era l’establiment de camps fronterers temporals que es convertien en espais 
on s’hi duien a terme debats, tallers i accions directes. Aquests camps s’organitzaren principalment a Europa i a la frontera entre 
Mèxic i EEUU (Juris, 2008: 54). Cal tenir present que, amb la suspensió de Schengen durant moltes de les protestes antiglobalit-
zació, l’establiment d’aquests camps contra les fronteres adquiria una rellevància política cabdal.

108 L’organització de les protestes per part de l’ala radical del moviment es dugué a terme fent servir les xarxes difoses. Es van 
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protesta —el divendres 15 de juny en el míting paral·lel a l’apertura de la cimera de la UE; el 
dissabte dematí en la gran marxa entre la Linneplatsen i la Götaplatsen— i activitats formati-
ves, com és el cas de la contraconferència que versava sobre «Com poden els treballadors, cam-
perols i moviment del medi ambient treballar en conjunt per enfrontar-se a l’insostenible ordre 
de la societat actual» i «Desafiar les grans empreses», a més de la gran festa prevista pel dissabte 
a la nit (Rebelión, 2001a; 2001b). Acció de Göteborg 2001 no era, però, l’únic actor present en 
la setmana de protestes, sinó que n’hi havia d’altres destacables com Nätverket Göteborg 2001, 
ATTAC, la xarxa «Bush not welcome», la Xarxa No-violenta de Göteborg, l’Associació Ya 
Basta i el Moviment dels Tute Bianche, Globalisering Underifrån (Globalització des de Baix) i 
Reclaim the City.109

En realitat, bona part de les accions previstes durant la setmana de mobilitzacions no van 
tenir els resultats esperats. La majoria d’accions van convertir-se en greus disturbis i batalles 
campals entre manifestants i forces policials. Hi hagué molts d’enfrontaments violents entre 
policia i activistes. Aquests últims no van comptar amb el suport generalitzat dels mitjans de 
comunicació, mentre que fou molt criticada la imatge en què membres de la socialdemocràcia 
llençaven roses als policies que havien carregat amb contundència contra manifestants, arribant 
al punt d’obrir foc real i ferint a tres manifestants, un d’ells de gravetat. Mentrestant, premsa 
com el diari Aftonbladet titllava d’herois els policies (Rebelión, 2001a). S’han relacionat les 
accions de protesta amb desordres, violència i activistes emmascarats quan, irònicament, bona 
part de les tàctiques desplegades a Göteborg estaven cercant, precisament, nous camins per 

fer invitacions internacionals a través de correu electrònic; es feren viatges i crides en reunions europees, com la manifestació Rosa 
Luxemburg a Berlín i la reunió de l’AGP a Milà. De fet, durant tota la primavera els moviments i organitzacions de base locals 
realitzaren accions d’autogestió per aconseguir finançament de cara a aquesta contracimera (Rebelión, 2001b). Les principals 
consignes sota les quals s’aglutinava Göteborgaktionen 2001 eren el rebuig de la militarització de la UE, així com a la implantació 
d’una política neoliberal,  un rebuig al racisme plasmat en l’acord de Schengen i la implantació d’una Europa fortificada i, final-
ment, el rebuig a la conversió del sector públic i del medi ambient en una mercaderia. Entre els moviments que aglutina aquesta 
xarxa hi trobam ATTAC, la danesa Folkebevaegelsen mot EU, Forum Unga Marxister, Parlament del carrer, Globalització des de 
Baix, Rättvisepartiet Socialisterna (Partit de la Justícia-Socialistes), SAC-Syndikalisterna, l’Associació Ya Basta, Miljöförbundet 
Jordens Vänner (Amics de la Terra) i Acció Antifeixista (Rebelión, 2001a; 2001b).

109 Així, un altre actor important era Nätverket Göteborg 2001, xarxa que reunia els opositors a la UE que exigeixen a Suècia 
que n’abandoni la pertinença. Hi participaven, a més del Moviment contra la UE, grups d’uns vint partits com el d’Esquerra, 
Medi Ambient, Folket i Bild/Kulturfront, KPML(r), el sindicat dels portuaris, el de transport, grups del Partit de Centre i 
socialdemocràcia contra la UE. La xarxa abraçava consignes semblants a les  de Göteborgsaktionen 2001, com el rebuig a la 
Unió Econòmica i Monetària, a Schengen, al militarisme de la UE i, en termes generals, l’exigència que Suècia abandoni la unió 
(Rebelión, 2001b).
També, un dels actors destacats fou ATTAC que, tot i formar part de Göteborgsaktionen 2001, organitzà una sèrie d’activitats 
pròpies —a més d’esdeveniments culturals i musicals durant la setmana, foren especialment rellevants els seminaris sobre la Taxa 
Tobin o la justícia global i l’eliminació del deute extern dels països del Sud (Rebelión, 2001b).
Amb motiu de la visita de George W. Bush es formà la xarxa «Bush not welcome», integrada per una quarantena d’organitzacions 
que es manifestaren el dijous 14 de juny contra «l’imperialisme estatunidenc» i l’arribada del president Bush (Rebelión, 2001b).
Grups com la Xarxa No-violenta de Göteborg, el Moviment dels Tute Bianche, Globalisering Underifrån (Globalització des 
de Baix) i l’Associació Ya Basta mantingueren un campament que fou desallotjat per la policia. El divendres, varis centenars de 
«granotes blanques» protegits amb planxes de goma tenien intenció de penetrar en el recinte de la cimera «per conversar amb els 
polítics que prenen decisions per damunt de nosaltres i decideixen el futur de tots». Els integrants de la Xarxa No-violenta pro-
venen del moviment de defensa dels animals, ecologistes i opositors a la militarització de la UE. Per la seva banda, Globalització 
des de Baix crida a l’abolició del deute extern dels països empobrits i s’oposa a les polítiques restrictives pel que fa les migracions 
(Rebelión, 2001b).
Finalment, Reclaim the City és una xarxa de l’esquerra autònoma inspirada en Reclaim the Streets que ocupà, el divendres nit, 
una de les principals avingudes de la ciutat per «alliberar» l’espai i convertir-lo en una festa amb ball, música i graffitis (Rebelión, 
2001b).
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les protestes que anessin més enllà de la clàssica lluita de carrer. De fet, ni Göteborgaktionen 
2001 ni Nätverket Göteborg 2001 autoritzaven la participació emmascarada en les seves acci-
ons; endemés, l’Associació Ya Basta desenvolupà la tàctica dels tute bianche, precisament, per 
sortir de l’atzucac en què el moviment autònom italià es trobava pel que fa les seves accions. A 
Escandinàvia, tan Globalització des de Baix com Acció Antifeixista foren inspirats per aquestes 
idees i van decidir treballar de manera molt més oberta a l’exterior del que era habitual. Van 
planejar bloquejos imaginatius en què, pacíficament, es pretenia penetrar les barreres policials 
(Rebelión, 2001a).

Cap d’aquestes accions no es pogué realitzar perquè la setmana començà amb registres 
policials a escoles i apartaments, detencions d’activistes i confiscació de materials.110 Això, irò-
nicament, espitjà l’activisme radical a participar d’uns disturbis que s’havia planejat d’evitar 
d’entrada (Rebelión, 2001a). Així, des de l’activisme organitzat de Göteborg s’acusa la policia 
de provocar els aldarulls amb les seves actuacions —desallotjament del parc Vasa, l’impediment 
de la festa a l’estil Reclaim the Streets—, tot constatant que en les manifestacions d’aquells dies 
en les que no es produí actuació policial, tot transcorregué de manera pacífica.111

Tan sols una setmana després de les protestes de Göteborg, l’atenció se centrava en Barce-
lona i la cimera del Banc Mundial programada pels dies 22, 23, 24 i 25 de juny d’aquell 2001. 
Es tractava de la primera gran mobilització contra la globalització neoliberal a l’Estat espanyol 
i Catalunya. L’activisme de base català, aglutinat en la xarxa Moviment de Resistència Global 
(MRG), que havia participat activament a Praga, feia mesos que preparava la protesta contra 
aquesta reunió del Banc Mundial. S’aconseguí organitzar una campanya unitària anomenada 
«Barcelona 2001» que comptava amb la implicació d’amplis sectors d’ONG, esquerra tradici-
onal i diverses xarxes d’activisme, tot i que no incloïa els moviments autònoms, que s’agluti-
naren sota la campanya «Barcelona Tremola» (Juris, 2008). Precisament, el temor a una gran 
confrontació als carrers féu que els responsables del BM desconvoquessin la conferència, cosa 
que tanmateix no impedí les protestes unitàries, que acabarien en un massiu atac policial que 
aprofundia en l’espiral repressiva endegada a Göteborg.112 Endemés, a Barcelona es produí infil-
tració policial, cosa que contribuiria a tensionar encara més l’ambient previ a Gènova (Iglesias, 
2004). Precisament, l’experiència organitzativa de Barcelona ajudaria a articular el contingent 
activista que es desplaçaria cap a la ciutat italiana poques setmanes després, per participar de 
les protestes contra el G8, i establiria les bases per la important campanya «Contra l’Europa del 
capital» de l’any 2002 (Juris, 2008).

110 Es van fer detencions arbitràries durant el dissabte 16 de juny, en l’«operació sanejament», tal i com es batejà. Policies 
armats assaltaren els estudiants ecologistes que dormien al liceu Schillerska i els obligaren a estar en roba interior a terra, defora 
del liceu. Es van detenir centenes de persones en el Hvitfeldska pel simple fet de pertànyer a Globalització des de Baix i emma-
gatzemar els seus equips de Tute Bianche per les seves accions no-violentes. Fins i tot s’arribaren a detenir activistes alemanys sota 
l’ampara de l’apartat antiterrorista de la llei d’estrangeria (Rebelión, 2001a).

111 És el cas de la manifestació contra George W. Bush el dia 14 de juny, la manifestació «No a la UE» del 15 de juny i la gran 
marxa d’Acció de Gotemburg del dia 16 (Rebelión, 2001a).

112 Aquell mateix any quatre estudiants foren assassinats a Papua Nova Guinea (Starhawk, 2002: 2).
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5. GÈNOVA, 11S, COCHABAMBA: L’ESGOTAMENT D’UN MODEL

Si una cosa té el període 1999-2001 pel que fa l’activisme «antiglobalització», aquesta és la velo-
citat frenètica dels esdeveniments. Després de la irrupció global i mediàtica del moviment, hem 
vist com aquest s’expandí i féu acte de presència en diversos escenaris, sempre mostrant-se com 
una oposició crítica a les polítiques del FMI, el BM i l’OMC. Tanmateix, tal i com veurem en 
aquesta secció, l’any 2001 suposà un canvi d’etapa en molts sentits, tant per l’AGP en particular 
com pel moviment en general.

5.1. GÈNOVA: PUNT D’INFLEXIÓ

El G8 es reunia en cimera a Gènova del 17 al 21 de juliol de 2001. Els temes centrals de la 
conferència s’agrupaven en torn dels eixos de «desenvolupament de l’economia mundial», que 
incloïa el preu del petroli, la reforma de l’arquitectura financera internacional, la situació fi-
nancera després de la crisi asiàtica i el funcionament del Banc Central Europeu. També hi 
havia altres eixos en què s’abordaven alguns projectes de condonació parcial del deute a països 
empobrits i les negociacions preparatòries per la pròxima cimera de l’OMC a Doha (Echart i 
altres, 2005). Per diversos motius que abordarem a continuació, els fets de Gènova marcarien 
un sever punt d’inflexió per l’activisme antiglobalització, que vivia un dels seus moments de 
màxim esplendor: contracimeres massives contra les institucions financeres globals i comença-
ment amb força del nou procés del Fòrum Social Mundial, amb les seves cristal·litzacions locals 
i regionals, com per exemple era el cas del Fòrum Social de Gènova, que havia adquirit molta 
embranzida, en part, gràcies a la cita marcada al calendari d’aquesta cimera del G8.113

Per la cita de Gènova no hi hagué crida al DAG per part de l'AGP, però sí que es donà 
difusió a la protesta des de les eines de què disposava la xarxa, a més que molts dels moviments 
que han impulsat la xarxa sí que farien acte de presència a la ciutat italiana.114 Val a dir que, en 
aquesta fase, el moviment antiglobalització ja havia adquirit una dinàmica pròpia i el paper clau 
de l’AGP com a convocant deixava de tenir pes, com demostra amb claredat el cas de Gènova. 
Aquest element, sense dubte, també tindria incidència en el nou escenari de la xarxa en aquesta 
etapa. Els convocants de l’AGP continuaven en marxa i sí que aprofitaren la contracimera de 
Gènova per reunir-se entre el 12 i el 15 de juliol per tal de continuar preparant la 3a Conferèn-
cia Global, prevista pel mes de setembre a Cochabamba (AGP, 2001k; AGP, 2001l).

S’ha comentat que Gènova era, d’alguna manera, una síntesi entre Praga i Niça: a mig camí 
entre l’AGP i el FSM que, d’alguna manera, aglutinaven les dues «ales» de l’ampli moviment. Si 
a la ciutat txeca l’acció estigué promoguda principalment per actors vinculats a l’AGP i a Niça 

113 El Fòrum Social de Gènova proporcionà un model per altres xarxes de fòrums socials, estenent el procés del FSM nivells 
locals i regionals (Juris, 2008: 55).

114 Tanmateix, l’AGP compta amb força informació sobre les protestes de Gènova l’any 2000. Es pot accedir a un índex: 
<http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/index.htm>; a la informació general: <http://www.nadir.org/nadir/ini-
tiativ/agp/free/genova/index1.htm>; i a cròniques de testimonis: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/reports.
htm>. A la Viquipèdia també hi ha una síntesi dels fets: <http://es.wikipedia.org/wiki/Contracumbre_del_G8_en_G%C3%A-
9nova>.
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la iniciativa fou essencialment dels grups que orbiten el procés del FSM, el cas de Gènova era 
ben bé un terme mig. Això fa que la diversitat de plantejaments polítics i tàctics fos un element 
central que féu molt complexa l’organització de la protesta. A més a més, el perfil de l’activisme 
present a Gènova també era una síntesi dels escenaris trobats a Praga —gairebé tota la presència 
era internacional— i Barcelona —la immensa majoria de l’activisme mobilitzat era local. El 
cas de Gènova, per tant, presentava també el repte de coordinar un activisme local que feia 
temps que havia endegat els seus processos de convergència i coordinació particulars amb un 
activisme internacional que arribava amb la seva pròpia dinàmica i experiència en contracime-
res i que, aquesta vegada, havia d’anar amb cura de respectar les complexes dinàmiques locals 
(Indymedia, 2001).

Un dels actors principals de Gènova, amb motiu de la cimera del G8, fou el Fòrum Social 
de Gènova (FSG). Després de diverses reunions preparatòries, aquell estiu boreal de 2001 el 
FSG aglutinava unes 800 entitats i s’adheria als principals punts del manifest fundacional del 
Fòrum Social Mundial de Porto Alegre (Echart i altres, 2005). Fou el FSG, precisament, la 
xarxa que tirà endavant la tasca de coordinació d’una contracimera que fes de contrapès al G8. 
Gènova havia generat unes expectatives molt grans per l’activisme i s’inseria de ple en la inèrcia 
del recentment constituït FSM el gener de 2001, així com també es veia com una nova fita en 
el camí encetat per Seattle i continuat per Praga. Possiblement per això el FSG comptava amb 
força recursos, si ho comparam amb la precarietat de l’activisme de Praga o Québec (Starhawk, 
2002). Les forces polítiques dominants del FSG eren els Tute Bianche, el sindicat Cobas, de 
plantejaments marxistes autònoms, la Lilliput Network, ecologistes i pacifistes, ATTAC i altres 
ONG de tarannà socialdemòcrata, i Rifondazione Comunista, de tall socialista (Juris, 2008). 
De cara a les mobilitzacions contra el G8, el FSG establí unes directrius força clares: (1) la ciutat 
i la seva infraestructura seria respectada, i (2) no s’atacaria físicament a cap persona, encara que 
anés uniformada (Juris, 2008).

Aquesta contracimera, emperò, es trobà amb serioses dificultats: algunes no eren pas noves, 
com per exemple la suspensió del Tractat de Schengen, un fet que mirava d’impedir la segura 
arribada d’activistes de l’estat espanyol, francesos, alemanys, anglesos o grecs (Echart i altres, 
2005); d’altres eren sorprenents, com l’explosió d’una carta-bomba en mans d’un carabinieri, 
atemptat que no fou reivindicat i del que es desconeixen els responsables, però que sense dubte 
contribuí a elevar la tensió. Durant els dies previs a la reunió del G8 apareixerien més objectes 
explosius i diverses amenaces de bomba per part de «grups anarquistes». Era probable que es 
tractés de muntatges policials per justificar una persecució contra l’activisme radical, una hipò-
tesi gens descabellada si tenim en compte la ràtzia repressiva que es produiria arreu del territori 
italià abans i durant les protestes (Echart i altres, 2005; AGP, 2001e). A més a més, l’activisme 
es toparia amb un altre repte: s’havia traçat una «zona vermella», un perímetre de 500 metres 
que envoltava el Palazo Ducale, espai on es celebrava la reunió del G8. A la zona només podien 
accedir-hi els residents, encara que la majoria d’ells van decidir abandonar casa seva durant la 
cimera, ja que fins i tot estava prevista la interrupció del subministrament d’electricitat i gas 
per «motius de seguretat». Al voltant de la zona vermella hi havia la zona groga, de 200 metres, 
dins la qual s’havien suspès els drets de circulació i de manifestació (Echart i altres, 2005). La 
postura oficial del FSG respectes de la zona vermella era aquesta: «No recconeixem l’existència 
de la zona vermella, de la mateixa manera que no reconeixem l’existència del G8; és il·legítim i 
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il·legal» (Juris, 2008: 169).
Per tal de transmetre una imatge de moviment unitari o, al manco coordinat, però pre-

servant la idiosincràsia de cada sector, es va optar per una fórmula imaginativa: els tres dies de 
protestes es repartirien de tal manera que, el dia 19, es celebraria una manifestació pels drets 
de les persones migrants i la llibertat de circulació; el dia 20, vàries marxes independents i 
descentralitzades, incloses algunes accions de desobediència que desafiarien la zona vermella; 
finalment, el dia 21, es realitzaria una gran marxa unitària. La fórmula, que sobre el paper 
integrava i sintetitzava bona part dels debats tàctics que s’havien tingut fins aquell moment, 
era en certa manera impecable en el sentit que el model permetia un gran nivell d’unitat en la 
diversitat (AGP, 2001m).

Com estava previst, la contracimera s’inaugurà dia 18 de juliol amb un concert que comptà 
amb la participació de Manu Chao, artista que havia esdevingut referent musical pel movi-
ment. L’endemà, el dia 19 al capvespre, es realitzà la manifestació d’immigrants, que mobilitzà 
unes 50.000 persones i una gran representació internacional sota l’eslògan «il nostro mondo non 
ha confini, siamo tutti clandestini» (Echart i altres, 2005: 137).

Mentrestant, de mica en mica la ciutat s’anava omplint d’activistes. Els espais de conver-
gència, concebuts per afinitat ideològica, estaven relativament a prop de la zona vermella. Eren 
espais segurs organitzats pel FSG i que feien la funció d’aixopluc dels activistes. Allà, aprofi-
taven per preparar les accions però també per gaudir de concerts i altres activitats culturals i 
d’oci. Hi havia més zones d’acampada, com un estadi i un parc, i centres de mitjans instal·lats 
a la tristament cèlebre Scuola Armando Diaz, indret on s’hi realitzaven tallers de formació en 
acció directa i on compartien espai l’Indymedia i el Genoa Social Forum Media (AGP, 2001m).

De cara al dia 20, el FSG havia pactat amb les autoritats certes rutes per cadascuna de les 
seves marxes i l’establiment de zones segures. Tanmateix, la decisió ferma de bona part dels 
manifestants era desobeir la prohibició de transitar per aquests carrers i mirar d’entrar dins la 
zona vermella. L’organització apostà, el dia 20, per un model de directrius no-violentes, però 
com que hi havia nombrosos grups que planejaven actuar fora d’aquestes directrius, en realitat 
l’escenari esperat era el d’una diversitat tàctica de facto que s’acostava més al model que s’havia 
aplicat a Praga.115 De fet, una de les preocupacions durant els dies previs a les mobilitzacions era 
establir processos de coordinació entre grups que s’inserien en les directrius dels FSG i els que 
no. D’aquesta manera, es realitzaren intents de «dibuixar» un mapa de la ciutat que permetés 

115 Des del FSG s’havien anunciat diverses convocatòries pel dia 20 de juliol repartides per la ciutat:
• Una manifestació de treballadors en vaga, que transcorregué sense incidents.
• Una manifestació de la xarxa Lilliput, la xarxa contra el G8, Legambiente i la Marxa Mundial de Dones, que arribà 

fins a una de les entrades de la zona vermella.
• Un acte de Cobas i la Xarxa pels drets globals, en una reivindicació de temàtica laboral. Durant el seu recorregut van 

aparèixer activistes del bloc negre (o policies infiltrats).
• La manifestació dels Tute Bianche i altres grups amb la intenció d’entrar a la zona vermella mitjançant tècniques 

noviolentes, fent servir els seus cossos protegits per cascs, proteccions d’escuma de poliuretà i escuts de plexiglàs.
• Una manifestació de Globalise Resistance amb intenció d’entrar pacíficament a la zona vermella.
• Una manifestació convocada per ATTAC, ARCI, Rifondazione Comunista, Fiom Cgil, UDS i UDU.
• ATTAC-França, per la seva banda, es manifestà pel seu compte fins les proximitats de la zona vermella, indret on dues 

persones aconseguiren penetrar cap a dins tot i ser detingudes immediatament.
• A primera hora activistes de Greenpeace intentaren arribar a la zona vermella amb un globus aerostàtic, però foren 

bloquejats per la policia. Més informació: <http://es.wikipedia.org/wiki/Contracumbre_del_G8_en_G%C3%A9no-
va>.
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coordinar les diferents tàctiques i grups que tenien intenció d’actuar el dia 20 (Juris, 2008). 
També es treballava per obrir noves zones de protesta autoritzada perquè es percebia un perill de 
«contagi» de tàctiques si els diferents blocs estaven molt a prop físicament (Indymedia, 2001).

Per això, aquell 20 de juliol, les marxes s’organitzaren en diferents columnes o blocs en fun-
ció de la tàctica i el tarannà que cada activista preferís; però totes elles amb un objectiu comú: 
participar en el setge a la zona vermella (Echart i altres, 2005; AGP, 2001o). Així, un resum 
esquemàtic de la distribució de l’acció podria ser aquest:

• El bloc blanc era el del pacifisme, cristianisme de base, ecologisme i altres grups. Esta-
va encapçalat per la Rete Liliput, s’adheria a les directrius del FSG i no tenia intenció 
d’entrar a la zona vermella, sinó que realitzaria assegudes [sit-ins] no-violentes a la zona 
nord per tal de bloquejar accessos estratègics i contribuir al setge. No portaven protec-
cions corporals (Juris, 2008).

• El bloc groc era el de desobediència civil i estava encapçalat pels Tute Bianche, mem-
bres dels Centres Socials Okupats del Sud i grups de Giovanni Comunisti. S’adherien 
a les directrius del FSG però sí que portaven proteccions corporals, deixant obert un 
espai a l’autodefensa.116 La intenció era invadir la zona vermella per la part est. Tan-
mateix, la columna encapçalada pels tute bianche mai no arribà a la tanca que barrava 
l’accés a la zona vermella on es celebrava la cimera del G8: foren atacats amb duresa per 
la policia molt abans d’arribar-hi (Bello, 2001; Juris, 2008).117

• El bloc negre, que s’autoorganitzà en la seva pròpia columna d’acció directa i tàctiques 
d’autodefensa mitjançant confrontació (Echart i altres, 2005).

• El bloc rosa estava format per grups de teatre, dansa, disfresses i actuacions. El seu 
tarannà era festiu, alegre i humorístic i la seva presència era el resultat d’un debat entre 
activistes que consideraven que el seu model de protesta no acabava d’encaixar en cap 
dels altres blocs (Echart i altres, 2005).118

Les cròniques de les primeres hores de protesta reportaven grans i nombrosos enfrontaments 
amb la policia, càrregues policials i llançaments massius de gas i era evident que tot plegat no 
estava funcionant tal i com havien previst els activistes (AGP, 2001o). Durant quatre hores 
els manifestants foren durament reprimits per part de la policia, que incomplí els pactes que 
havia assolit amb l’organització. Així, furgonetes blindades, gasos lacrimògens, bales de goma 
i aigua colorejada (per marcar els manifestants) es feren servir de manera sistemàtica (Echart i 
altres, 2005). Els blocs autoproclamats «pacífics» i «no-violents» es van barrejar amb black blocs 
que eren perseguits per la policia; com senyalen les cròniques del dia, «tot plegat esdevingué 
molt perillós» (AGP, 2001d), fins al punt que la jornada fou un complet caos. Els manifestants 
foren atacats i perseguits constantment per la policia mentre miraven de trobar rutes segures 

116 En les assemblees de coordinació d’aquest bloc hi havia un complex debat sobre si els activistes podien portar pals.

117 Es pot llegir una crònica dels WOMBLES londinencs (AGP, 2001c).

118 Crònica del pink-and-silver bloc, que s’organitzà pocs dies abans de la protesta perquè un grup de gent considerava que allò 
que volien fer no acabava d’encaixar en cap de les marxes que s’havien organitzat (AGP, 2001d). Sota el nom provisional de «Tac-
tical Frivolity», aquest grup decidí que volien fer quelcom caracteritzat per la música, la dansa, la mobilitat, les estructures orgà-
niques, la presa de decisions grupals i el teatre. En definitiva, una marxa carnavalesca que volia minimitzar la violència i l’agressió 
sense renunciar al tarannà confrontacional. Aquest enfocament no encaixava prou bé ni amb les marxes dels tute bianche, ni en 
cap dels altres grups com els pacifistes italians o sindicats. Per això va néixer un nou bloc (AGP, 2001d). Aquí es pot consultar el 
fulletó d’aquest bloc: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/leaflet.htm>.
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per sortir d’una zona de la ciutat que «s’havia convertit en una vertadera ratera» (AGP, 2001d).
El panorama de cotxes capgirats i incendiats i petits comerços atacats era certament cri-

daner. Se sabia —hi havia proves— que moltes d’aquestes destrosses les havien causat policies 
infiltrats que emulaven un fals black bloc (AGP, 2001e). També era evident que l’actuació poli-
cial havia estat condescendent amb activistes del bloc negre mentre que, al mateix temps, havia 
mostrat molta bel·ligerància contra els blocs pacífics, confonent les estratègies de cada bloc i 
ignorant els acords que alguns dels convocants havien assolit amb les autoritats (AGP, 2001f; 
AGP, 2001p; Echart i altres, 2005).

Al bell mig dels diversos enfrontaments entre manifestants i carabinieri, una bala real va 
matar l’activista Carlo Giuliani, després que la policia forcés el replegament del bloc negre sobre 
els altres (Echart i altres, 2005).119 Aquest fet causà una forta commoció i, sense cap mena de 
dubte, significaria un punt d’inflexió en el procés del moviment que, en escenaris europeus, 
no estava habituat a que es produïssin víctimes mortals en el context d’una protesta —malau-
radament, en el Sud era més freqüent, i als EEUU no era estrany que es produíssin víctimes 
mortals negres.

L’endemà, 21 de juliol, es mantingué la manifestació prevista (la marxa conjunta de tots els 
grups), tot i que l’organització decidí centrar la reivindicació principal en la repulsa de l’assas-
sinat de Giuliani, l’alliberament dels centenars de detinguts i l’exigència d’explicacions per la 
violència del dia anterior. Davant la sorpresa i indignació de tothom, la policia tornà a carregar 
contra la multitud, d’unes 300.000 persones, i les xifres de persones ferides i detingudes es mul-
tiplicaren respecte del dia anterior (Echart i altres, 2005). Aquella mateixa nit, mentre molts 
manifestants miraven de fugir de la ciutat —quelcom complicat atesos els nombrosos controls i 
el tancament d’estacions de tren i autobús—, la policia va assaltar l’escola Armando Diaz (AGP, 
2001f).120 Aquesta escola era la seu del FSG i de les comissions legal i de mitjans.121 En l’acció, 
els agents van apallissar brutalment la gent que hi descansava i van endur-se ordinadors i tota 
mena de valuosos materials amb informació que, entre d’altres coses, il·lustrava les actuacions 
policials d’aquells dies (Echart i altres, 2005). Es desfermà una onada internacional de solida-
ritat amb les víctimes de la repressió, i els testimonis de les tortures en els centres de detenció 
acabaren d'escandalitzar l'opinió pública (Echart i altres, 2005).122

119 Sobre l’assassinat de Carlo Giuliani hi ha vàries fonts disponibles per obtenir informació: <http://www.nadir.org/nadir/ini-
tiativ/agp/free/genova/pics3a.htm>, <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/discipline.htm>, <http://www.nadir.
org/nadir/initiativ/agp/free/genova/provocateur.htm>, <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/shot.htm>, <http://
www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/death.htm>.

120 En cròniques de la repressió contra el centre de mitjans i l’escola Diaz, la nit del 21 al 22 de juliol, es parla d’activistes 
torturats a les presons, i fins i tot obligats a cridar «Viva il Duce» en sales amb fotos de Mussolini i imatges pornogràfiques a les 
parets (Starhawk, 2002: 108-110; Juris, 2008: 187). Es coneixen prou detalls d’aquest assalt, amb la participació d’agents policials 
alemanys identificats pels propis activistes i de com s’intentà netejar la sang per ocultar proves dels fets (AGP, 2001e). Sobre l’as-
salt a l’escola Diaz es poden consultar diverses informacions: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics4a.htm>, 
<http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/terrorismo.htm>, <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/
sky.htm>, <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/imcraid.htm>.

121 El web d’Indymedia deixà de funcionar unes hores (presumiblement per un ciberatac policial) (AGP, 2001f ).

122 A nivell mediàtic i d’opinió pública va ser més criticat l’atac a l’escola Diaz que no pas l’assassinat de Carlo Giuliani. Tot i 
que es justificà l’atac a l’escola Diaz perquè era la seu del black bloc internacional, però el públic pogué percebre que aquell atac 
era del tot indiscriminat (AGP, 2001e). El FSG ni altres organitzadors no van denunciar públicament cap grup i van centrar els 
seus comentaris en la presència de provocadors (AGP, 2001g).
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5.1.1. EL POST-GÈNOVA

El post-Gènova estigué marcat pel debat dins i sobre el moviment (Starhawk, 2002; Juris, 2008; 
Szczech i Zucker, 2001). A nivell mediàtic la «narració» dels fets es realitzava de la següent ma-
nera: a un petit grup de manifestants «violents» se’ls hi anà de les mans la situació i la policia 
va sobrereaccionar (AGP, 2001e). Aquesta és una versió dels fets que també circula dins del 
moviment, en què es «culpa» el black bloc de provocar i justificar l’actuació policial. Una de les 
anàlisis més clarividents dels fets de Gènova és la de Starhawk, que considera que emmarcar els 
esdeveniments d’aquesta manera ens condueix a una anàlisi errònia:

[a] Gènova ens vam trobar amb una campanya política de terrorisme d’estat meticulosament 
orquestrada. Aquesta campanya va incloure desinformació, ús d’infiltrats i provocadors, con-
nivència amb grups obertament feixistes (en el sentit fort i històric del terme), la persecució 
deliberada de grups noviolents amb gas i càrregues, brutalitat policial endèmica, tortura de 
presoners, persecució política dels organitzadors, i una ràtzia terrorista nocturna per part de 
forces especials contra gent que dormia i que patí greus lesions. A més, tot això es féu ober-
tament, de tal manera que indicava l’absència de temor a les repercussions i garantia de pro-
tecció policial i impunitat provinent de les altes esferes polítiques (Starhawk, 2002: 121).

Així, aquesta vegada s’aplicà contra el moviment una «estratègia de la tensió» que a molts 
d’analistes els recorda la que es visqué a Itàlia contra l’esquerra durant els anys 1970 i que té 
com a objectiu que el moviment deixi de ser de masses i torni a funcionar de manera subterrà-
nia (Starhawk, 2002; AGP, 2001e).

Tal i com observa Starhawk (2002), a Gènova, la policia féu servir de manera efectiva (pels 
seus propòsits) el black bloc; o, més ben dit, féu servir al seu favor el mite i la imatge que l’en-
volta. Certament, alguns aspectes de les seves tàctiques ho facilitaven: l’anonimat, les màscares 
i el codi de vestimenta clarament identificable, la voluntat més confrontativa i la destrucció 
de propietats i, potser la més significativa, el dèficit de connexió amb la resta de l’acció i els 
seus organitzadors. Però, com s’ha defensat des d’un sector del moviment, el black bloc no fou 
la font del problema a Gènova, sinó «la violència estatal, policial i feixista» (Starhawk, 2002: 
122). Així, el debat sobre «com controlam els elements violents que hi ha entre nosaltres» que es 
plantejà en el si de l’activisme hauria d’haver estat, en realitat: «com podem prevenir una altra 
campanya de mentides, violència instigada per la policia i represàlies» (Starhawk, 2002: 122).

De manera paral·lela a aquest debat sobre la violència, el post-Gènova també estigué marcat 
per la sensació dins del moviment que s’havia assolit l’esgotament del model de les contracime-
res i que caldria, a partir d’ara, emfasitzar la feina de base a nivell local (Starhawk, 2002). Tan és 
així que els Tute Bianche es dissolgueren a rel de Gènova (Juris, 2008), mentre que l’Associació 
Ya Basta decidí orientar la seva acció cap a formes de «desobediència social» quotidiana, deixant 
de banda les contracimeres i les tàctiques d’acció directa que havia tirat endavant de manera 
experimental (Juris, 2008).123 Tot plegat simbolitzava, d’alguna manera, el començament d’una 

123 De fet, alguns analistes (Iglesias, 2001) han senyalat que la maniobra ofensiva contra el moviment antiglobalització a 
Gènova era un intent d’acabar amb el risc de proliferació i contagi de tàctiques com la dels tute bianche.
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nova fase del moviment (AGP, 2001e), cosa que quedaria prou clara en la conferència de l’AGP 
a Cochabamba.

5.2. L’AGP AVANÇA CAP A L’AUTONOMIA REGIONAL

5.2.1. LA TERCERA CONFERÈNCIA GLOBAL DE L’AGP A COCHABAMBA

La tercera Conferència Global de l’AGP posa punt i final a la manera en què havia funcionat la 
xarxa fins aleshores. S’ha de dir que aquesta conferència arribava més tard del que estava previst 
en un principi: fou la intensitat de la lluita local el principal motiu de l’endarreriment de varis 
mesos (AGP, 2001j). És en part per això que, d’una banda, en aquesta conferència es prenen ofi-
cialment decisions que ja feia temps que s’estaven aplicant de facto per bona part de l’activisme 
que promou la xarxa; de l’altra banda, el pas cap a la regionalització de la coordinació significa 
començar una etapa de desorientació i buidatge de les funcions i el paper que la xarxa havia 
desenvolupat fins aquell moment.

L’AGP, des de la seva fundació, sempre ha escollit amb cura la seu de les seves conferències: 
no només era important certa rotació entre regions i continents, sinó que calia utilitzar l’ocasió 
de les reunions per donar suport a lluites locals particulars. Així, la cita de Cochabamba arriba-
va en un moment prou important ja que les lluites populars bolivianes acabaven d’obtenir una 
treballada victòria en un dels seus conflictes més representatius: la lluita contra la privatització 
del subministrament d’aigua, auspiciada pel BM i en benefici d’un consorci del que la transna-
cional Bechtel tenia més del 27% de participació.

La Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, coneguda simplement com «La 
Coordinadora», aglutinava sindicats agrícoles, cultivadors de coca, activistes sindicalistes, pro-
fessionals locals, estudiants, ambientalistes, intel·lectuals, jovent i infants del carrer. La intensa 
lluita fou capaç de capgirar el contracte signat sota la pressió del Banc Mundial i retornar el 
control de l’aigua a la població de Cochabamba, tot i que no sense pagar costs. I és que en la ter-
cera mobilització massiva l’abril del 2000, on 30.000 persones col·lapsaren el centre de la ciutat 
durant cinc dies, el president envià unitats militars, inclosos tiradors d’elit formats a l’Escola de 
les Amèriques, que assassinaren a trets un jove de 17 anys (Style, 2002).

Les notícies de la «guerra de l’aigua» a Cochabamba s’escamparen ràpidament per Internet 
i la xarxa de solidaritat internacional es posà immediatament en acció. El 23 d’abril de l’any 
2000, per exemple, les tres primeres pàgines d’un diari local de Cochabamba portava les his-
tòries d’una protesta a Nova Zelanda d’activistes que es feien dir «The Water Pressure Group» 
que van ruixar amb mànegues d’aigua d’un camió de bombers la façana del consolat bolivià 
d’Auckland mentre mostraven una pancarta que resava «Bolívia, el món t’està observant» (Sty-
le, 2002). Aquesta mena de solidaritat internacional, per molt que simbòlica, era sense dubte 
una mostra del tarannà que dominava el creixent moviment antiglobalització.

Més enllà de la victòria en aquest conflicte, però, no es pot obviar l’impacte que els atacs 
de l’11S als EEUU van tenir en aquesta conferència de l’AGP. La tensió política derivada causà, 
entre d’altres problemes, que els visats pels delegats de l’AGP fossin invalidats per part de l’estat 
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bolivià i l’organització hagués de fer gestions a corre-cuita per tal que la conferència es pogués 
dur a terme. Diversos delegats que participaven en la Caravana des de Colòmbia i l’Equador 
no pogueren arribar i es va organitzar una conferència paral·lela a Perú; altres foren detinguts i 
amenaçats amb l’expulsió. Fins i tot el governador de Cochabamba arribà a declarar que la gent 
de l’AGP era «sospitosa de terrorisme».124

Després de vàries reunions preparatòries, arribava el moment de la Conferència de Cocha-
bamba.125 Allà s’hi reuniren més de 150 delegats de tots els continents convidats per les Seis Fe-
deraciones del Trópico —organització de la federació de camperols cocaleros liderada per Evo 
Morales i que representa més de 35.000 famílies de pagesos de subsistència en l’àrea tropical de 
cultiu de coca de Chapare— i la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, que s’organit-
za arreu del país en defensa dels drets de les treballadores domèstiques, i el 99% de les quals són 
dones.126 Com calia esperar, el major contingent de la conferència provenia d’Amèrica Llatina, 
entre els quals hi havia representants d’alguns dels moviments socials més poderosos, com ara la 
confederació de camperols d’Equador, els Sense Terra del Brasil i zapatistes de Xiapes. També 
hi hagué una forta presència de moviments de dones, en particular provinents de Colòmbia, 
Nicaragua i Mèxic, i moltes de les quals són participants actives en sindicats, treballant qüesti-
ons de gènere. Igualment forta fou la presència indígena dels pobles originaris (Style, 2002).127

Molts dels delegats brasilers i argentins provenien d’una xarxa d’organitzacions juvenils, 
principalment urbanes, que s’havien organitzat específicament al voltant dels DAG, el 1er de 
maig, Praga o contra l’ALCA. Es tracta de grups anàlegs, en molts sentits, als que hi van acudir 
provinents d’Europa, Amèrica del Nord i Austràlia i que havien tingut un paper rellevant en 
les mobilitzacions dels darrers anys. També van venir delegats d’Itàlia de l’Associació Ya Basta, 
el MRG de Catalunya, la coordinació anti-OMC suïssa, Reclaim the Streets i el CLAC del 
Canadà. Val a dir que el caos aeri de l’11S impedí l’arribada d’activistes dels EE.UU. Hi havia 
ecologistes del Rainbow Keepers de Rússia i Ucraïna i un delegat de Canadian Union of Public 
Employees (CUPE), un dels majors sindicats del seu país. També hi havia dos delegats d’Aote-
roa Educators, la branca formativa del moviment d’independència intertribal Maori anomenat 
Tino-Ranga-tiratanga, que estigué involucrat des del principi en l’AGP (Style, 2002).

Malgrat les dificultats de visats i vols amb retràs, una petita delegació d’Àsia i el Pacífic ar-
ribà cap al final de la Conferència. De l’Índia hi acudiren representants de la National Alliance 
of People’s Movements (NAPM) i BKU, la federació nacional d’agricultors. De Bangladesh 

124 Una cosa que no era nova, puix que ja abans dels esdeveniments de Praga el setembre de l’any 2000 ja es donava per fet que 
la CIA havia inserit l’AGP a la llista de grups potencialment terroristes. Un jutge de Filadèlfia havia considerat l’AGP com a grup 
«potencialment terrorista» i Reclaim the Streets estava en el punt de mira de la nova llei antiterrorista britànica (AGP, 2000e; Style, 
2002).

125 Per exemple, la que es celebrà entre els dies 1 i 3 de juny de l’any 2001 a Amherst (Massachussets, EEUU), on es citaren els 
contactes de l’AGP a Amèrica del Nord (AGP, 2001q).

126 A Cochabamba s’hi van inscriure formalment 77 organitzacions d’Amèrica Llatina, 6 del continent africà, 28 d’Àsia, 6 
del Pacífic, 14 d’Europa de l’Est, 22 d’Europa occidental i 8 d’Amèrica del Nord. Cal recordar que s’havia proposat limitar les 
proporcions d’activistes del Nord i del Sud, de manera que no hi hagués sobrerepresentació Occidental; només un 30% dels 
participants podien ser del Nord (Lewis, 2009; AGP, 2001h). Aquí es pot veure una llista i descripció de bona part d’aquestes 
organitzacions: <https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/cocha>.

127 Quitxé de Guatemala, kuna de Panamà, maputxe de Xile i Argentina, quètxua i aimara de la regió andina, així com quí-
txues d’Equador i maoris d’Aotearoa (Style, 2002; AGP, 2001i).
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provenia el secretari general de la Krishok Federation de camperols i agricultors sense terra, així 
com dones de l’Associació Aborigen. Una de les parets de la reunió principal estava coberta per 
un cartell del Movement for National Land and Agricultural Reform from Sri Lanka (MON-
LAR). Entre els nous grups hi havia tres representants de l’àmplia federació d’agricultors d’In-
donèsia i un representant de l’associació de camperols del Nepal, ambdues entitats amb més de 
10 milions de membres (Style, 2002). Com observa Style (2002), des de l’inici de l’AGP hi ha 
hagut sempre una òbvia infrarepresentació dels moviments socials d’Àfrica i d’Orient Mitjà.128 
Per desgràcia, cap d’aquests desequilibris no fou corregit en aquesta conferència, en part per 
mor de les restriccions de visat, però en primer lloc pel dèficit d’enllaços en aquestes regions.

Els dos primers dies d’activitats van estar protagonitzats per diverses taules rodones temà-
tiques. En destaquen les de gènere (de les quals en sortí la Declaració de les dones), terra, aigua 
(amb la presentació de la reeixida Coordinadora de Aguas), sobre iniciatives capitalistes regi-
onals (com el Plan Colombia, el pla Puebla-Panama, ALCA), el moviment anticapitalista, les 
mobilitzacions contra la Cimera de les Amèriques a Québec i la consulta popular a l’Estat espa-
nyol.129 Un dels moments més memorables de la Conferència de Cochabamba fou la visita a la 
regió de Chapare, altament militaritzada, on el grup d’activistes es trobaren una impressionant 
benvinguda amb més de 10.000 cocaleros mostrant centenars de banderes huipil perfectament 
colorejades (A-infos, 2001).

Pel que fa la conferència oficial (del 16 al 23 de setembre), consistí en els habituals plenaris 
(acompanyats d’alguns tallers) dels quals sortiren les següents decisions importants:

• Modificació dels principis: el número 1 es modificà per deixar clar que l’AGP s’oposa 
al capitalisme i no només al neoliberalisme i el lliure mercat; també es modificà el 
quart principi per evitar les simplificacions i ambigüitats del terme «no-violència» en 
diferents cultures i contextos. Això era una modificació formal d’una cosa que, de fac-
to, ja tothom considerava des de l’anterior Conferència Global, en què s’havia decidit 
eixamplar el ventall de lluites que l’AGP mirava de coordinar globalment.

• Modificacions del manifest pel que fa tres qüestions: (1) s’afegí la dimensió de gènere 
a tot el manifest; (2) modificacions pel que fa el canvi climàtic i el paper de l’Estat en 
el sistema capitalista;130 (3) els principis organitzatius foren discutits i reformulats en 
alguns aspectes com aquests:
◦ Posar més èmfasi en l’autonomia i descentralització de cada regió. Per tant, en cada 

regió es decidirà, entre els moviments i organitzacions participants, com organit-
zar-se (un convocant principal, diferents convocants, participants col·lectius, etc.). 
Es mantén un punt de contacte i coordinació per a cada regió, conegut per tots els 
moviments i organitzacions participants.

◦ Totes les propostes d’accions, temes i qüestions discutides en les conferències in-
ternacionals vendrien de les conferències regionals. Només hi hauria conferències 

128 Alguns dels grups d’Àfrica que han estat part del procés de l’AGP són els moviments Ogoni i Txikoko de Nigèria i els els 
grups d’agricultors de Senegal i Moçambic (Style, 2000).

129 La Declaració de les dones es pot consultar aquí: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/cocha/decl_mujeres.htm>.

130 Les revisions anaven en el sentit de palesar que el canvi climàtic és el resultat de l’explotació de recursos capitalista. Ende-
més, es remarca que els béns naturals essencials esdevindran, de cada vegada més, un privilegi de les elits, que eventualment faran 
servir fins i tot la força militar per adquirir-los.
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internacionals quan fos necessari.
◦ Hi haurà una participació igual d’homes i de dones en les conferències regionals 

i internacionals. Sempre es discutirà la qüestió de gènere, aquesta serà present en 
totes les conferències de qualsevol nivell.

◦ Es reforçaran els  intercanvis i debats regionals, a través de caravanes, contacte 
entre persones i intercanvi de productes i experiències per iniciar discussions en el 
nivell local i compartir els resultats d’aquests debats en la xarxa global.

◦ Reforçar el suport tècnic a nivell regional augmentant el nombre de persones invo-
lucrades i deixant clars els mandats i les funcions.

◦ Obrir les portes a l’elaboració descentralitzada del butlletí.
◦ Afegir un apèndix als principis organitzacionals que ajudi a aclarir la primera passa 

a seguir a l’hora de convocar cada conferència internacional. Com a novetat, s’esta-
bleix que les conferències s’organitzaran cada cop que des de la xarxa es consideri 
oportú. Així, desapareix la periodicitat regular que hi havia fins ara de conferència 
global bianual, al manco sobre el paper.

• Una decisió estratègica a Cochabamba fou anar més enllà dels DAG i les contracimeres 
i mirar de tirar endavant tota una sèrie de campanyes sostingudes (AGP, 2001r; 
Lewis, 2009), que serien les següents: (1) campanya contra el militarisme d'Estat i el 
paramilitarisme; (2) campanya per la defensa i el reconeixement de l'autodeterminació 
i la sobirania territorial per a tots els pobles; (3) campanya contra totes les privatitza-
cions; i (4) campanya sobre la construcció de models alternatius al sistema capita-
lista basats en l’educació i la formació.131

Així, més enllà dels canvis formals en els documents de l’AGP, les decisions polítiques més 
rellevants de la xarxa anaven encaminades cap a la descentralització i la diversificació, una 
qüestió que es portava debatent en els darrers mesos dins de la xarxa. Hi hagué un acord general 
a la Conferència pel que fa la necessitat de localitzar les accions antiglobalització en el sòl i el 
terreny de les realitats locals. També, en aquesta línia, es detectava una necessitat de descen-
tralitzar més la xarxa. Com expliquen activistes (A-infos, 2001), hom havia estat testimoni del 
gran esforç i energies dedicades els darrers anys en les accions massives com Seattle i que havia 
aconseguit qüestionar públicament el paper d’institucions com l’OMC o el G8. Però la repres-
sió i la decisió de l’OMC de reunir-se a Qatar o del G8 de fer el mateix a les muntanyes del 
Canadà, ha fet sortir a la llum el debat d’on i quan organitzar accions. Molta gent era conscient 
del desequilibri que existia entre el fet de preparar durant un any una acció que només durava 
un dia o dos. També hi havia de cada cop més problemes pel que fa la llibertat de moviments, 
i aconseguir finançament suposava també un gran esforç.

Això també tenia molt a veure amb les futures conferències de l’AGP. Es decidí que la 4a 
Conferència Global no es celebraria en els pròxims dos anys i això s’aprofitaria per centrar-se en 
les reunions regionals i locals. Com a manera de no perdre la riquesa dels intercanvis intercultu-
rals que es produeixen en els DAG i les Conferències, es proposaren algunes mecanismes com, 

131 Totes aquestes campanyes serien coordinades mitjançant llistes de distribució de correu electrònic, respectivament: <http://
lists.riseup.net/www/info/stopwar>, <http://lists.riseup.net/www/info/tierra>, <http://lists.riseup.net/www/info/nosevende> i 
<http://lists.riseup.net/www/info/alter>.
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per exemple, la realització d’intercanvis entre moviments, de manera que una o dues persones 
viatgessin a un altre país per participar en una campanya específica d’un col·lectiu local i apre-
nent altres estratègies i formes organitzatives. Una altra proposta similar era la de tirar endavant 
una nova fórmula de «Caravana» en què un participant de cada continent viatjaria en un petit 
grup cap a una regió específica per trobar-se amb altres grups i fer una recerca sobre qüestions 
concretes. El tarannà de totes aquestes propostes anava en sintonia amb els sentit d’unitat i de 
lluites compartides tan important per l’AGP (A-infos, 2001).

Una altra proposta en el marc de la descentralització era la realització de campanyes d’edu-
cació popular o «Consultes», les qual s’havien fet servir amb èxit per part dels zapatistes arreu 
de Mèxic, però que també tenien referents recents com el de la Coordinadora a Cochabamba o 
experiències similars que s’estaven endegant a l’Estat espanyol. Les Consultes permetien cons-
truir coalicions de moviments socials en barris i pobles i explorar conjuntament maneres crea-
tives d’aconseguir participació directa i debat amb amplis sectors de la societat. Totes aquestes 
propostes, en el moment de Cochabamba, estaven encara en una fase molt embrionària (A-in-
fos, 2001).

Però un dels temes cabdals que tingué protagonisme durant la Conferència fou el de gène-
re. Feia temps que es reclamava més importància per aquesta qüestió per part de molts activistes 
de l’AGP, i moltes de les dones deixaren clar que el sexisme era un problema de pes dins del 
moviment, de manera que calia abordar-lo amb urgència. La veritat és que en Conferències 
anteriors no s’havia parat l’atenció necessària a la dominació patriarcal i ara, a Cochabamba, es 
començava a corregir aquest dèficit.

S’ha de dir que la Conferència va estar marcada per conflictes organitzatius importants. 
Mentre els activistes europeus promovien el procés de decisió per consens i una dinamització 
de reunions molt estricta, els activistes d’Amèrica Llatina preferien intervencions més llargues 
i programàtiques. Així, en general, uns cristal·litzaven la seva ideologia en la praxi organitza-
tiva —en el procés— i els altres en els continguts discursius, sense atorgar tanta importància 
al procés formal (Juris, 2008). No hi ha dubte que les diferències culturals eren centrals en 
aquests debats, i s’arribà al punt que diversos activistes del Sud van manifestar que s’havien 
sentit silenciats per part dels moderadors dels debats, que miraven de restringir la durada i les 
repeticions en els discursos. D’alguna manera s’acusava els activistes del Nord de voler imposar 
el seu model. Precisament, aquestes diferències tingueren el seu pes en la decisió d’avançar cap 
a un model d’AGP que promovia l’autonomia regional (Juris, 2008).

A tall d’exemple del «caos» que regnà la primera sessió de la Conferència tenim la crònica 
que en féu Sophie, una participant londinenca:

Imagine for a moment a room full of 200 people from around 35 different countries, who speak 
about as many languages (although translations are only made between Spanish and English in the 
large group discussions). Some are representatives of movements with 10 million members while 
others are from autonomous collectives representing only themselves. All come from a wide range 
of political cultures with strategies that range from working within political parties to direct action 
outside the system (or both). And the convenors committee haven’t been able to meet before the con-
ference to propose a timetable for the first three days based on people’s suggestions for topics, or to 
propose a process for group discussions and taking decisions. Welcome to chaos! (A-infos, 2001).
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Malgrat això, certament una problemàtica lligada a la precarietat de l’activisme autoges-
tionari i a la horitzontalitat del procés, d’aquell caos n’emergí un ecosistema profundament 
flexible i creatiu que s’adaptava als problemes interns i externs i, a pesar de tot, tirava endavant. 
Aquesta era, d’alguna manera, la naturalesa de l’AGP (A-infos, 2001). Com explica Sophie,

By far the best part of the week in Cochabamba were the informal conversations, one-to-one 
or in small groups, over meal-times or in the evenings over the local Bolivian home-brew «chi-
cha». It was here that we really discovered the most about each other and had potentially the 
most fruitful discussions, in the midst of laughing, singing and dancing together! «What has 
actually come out the meeting?» - I’m often asked. I think above all it has strengthened and de-
epened connections between people and the movements they are part of, sown the seeds for 
real horizontal solidarity and renewed hope in a time of many shadows (A-infos, 2001).

Finalment, d’aquesta tercera conferència també en sortí una crida a l’acció per a la Cimera 
de l’OMC que s’havia de celebrar a Doha, Qatar, entre el 9 i el 13 de novembre d’aquell mateix 
any. Amb aquesta cita a l’horitzó, poques setmanes després de la reunió a Cochabamba orga-
nitzacions libaneses i palestines feren una crida a diversos grups d’Orient Mitjà per llançar un 
moviment antiglobalització de base (Style, 2002; AGP, 2001s). Aquest DAG contra la Cimera 
de l’OMC va tenir seguiment prou important amb unes 120 accions en localitats de més de 40 
països  (AGP, 2001t; AGP, 2001u; A-infos, 2001).

Durant aquests mesos es realitzaren diferents trobades preparatòries de l’AGP. És el cas de 
la reunió de convocants que es celebrà a Barcelona el novembre de 2001 (AGP, 2001w), o la tro-
bada llatinoamericana a Sao Paulo, el desembre (AGP, 2001x), així com també la reunió que es 
féu a Leiden, entre el 17 i 19 de desembre, ciutat que l’agost de 2002 acolliria la 2a Conferència 
europea. L’escenari, emperò, era un altre.

5.3. FINAL D’ETAPA SOTTO VOCE: CAP A UNA XARXA DE CADA VEGADA MÉS INVISIBLE

Durant els anys posteriors al 2001 s’encetà una etapa d’autonomia regional de l’AGP, de ma-
nera que es posà èmfasi en les conferències regionals, essent les europees les més nombroses i 
continuades i, certament, les més compromeses en mirar de tirar endavant el procés de l’AGP 
en el nou escenari marcat per l’11S, els límits assolits en les darreres accions directes contra les 
cimeres del capitalisme global i l’èxit de participació del procés del Fòrum Social Mundial. De 
conferències europees, després de Cochabamba, se n’arribaren a celebrar fins a tres més, sempre 
acompanyades de nombroses trobades preparatòries i de balanç. No hi ha dubte que el procés 
de l’AGP anà perdent pistonada durant aquest període malgrat alguns esforços infructuosos per 
preparar una nova Conferència Global i rellançar el procés l’any 2005.

Aquesta etapa d’autonomia regional estava caracteritzada per alguns factors principals, se-
gons el nostre parer:

1) La descentralització del procés de l'AGP. La conferència de 2001 emfatitzà la futura 
descentralització, proposant centrar-se en l’organització d’activitats continentals enlloc 
de globals. Alguns es concentraren en la construcció de xarxes continentals (parts d’A-
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mèrica Llatina, Europa i el sud d’Àsia en particular) (Lewis, 2009).
2) Dificultats logístiques i organitzatives. A això se li ha d’afegir el petit nombre d’in-

dividus que han format el Grup de Suport que anteriorment s’havia encarregat de 
l’imprescindible suport logístic. Amb pocs d’aquests individus volent o podent com-
prometre’s en l’organització d’una altra conferència, això suposà un repte enorme per 
la xarxa (Lewis, 2009).

3) L’aparició de procés del Fòrum Social Mundial. El FSM, amb 150.000 participants, 
havia esdevingut un lloc central on els moviments antiglobalització discutien estra-
tègia, tàctica i plans d’acció. Altres utilitzaren el FSM i altres esdeveniments similars 
com un substitut de les conferències de l’AGP (Lewis, 2009). De fet, un element im-
portant a tenir en compte és que en la majoria de fòrums socials els sectors radicals 
i crítics acudien als fòrums socials per organitzar-hi espais autònoms, amb «un peu 
dintre i un fora» (Juris, 2008).

4) Moltes de les funcions originals de l’AGP es complien de facto per altres xarxes i espais. 
Els butlletins de l’AGP, que havien estat instrumentals en la circulació de la informació 
i la inspiració de l’acció ens les primeres passes de la xarxa, havia estat substituïda per 
la xarxa global Indymedia. De la mateixa manera, en els Fòrums Socials es discutien 
estratègies, tàctiques i plans d’acció per part del moviment (Lewis, 2009).

5) El desplaçament de l’agenda política i del focus d’atenció internacional després dels 
esdeveniments de l’11S; el «no a la guerra» i la «lluita contra el terrorisme» copsaria 
l’agenda de mobilitzacions, al manco al Nord. L’espai polític radical que s’havia obert 
amb el moviment antiglobalització quedà destrossat de cop i volta pels esdeveniments 
de l’11S, especialment als EEUU, on s’arribà a uns nivells de criminalització del dis-
sens no vistos des del McCarthisme (Yuen, 2001). Així, el nou repte del moviment era 
esdevenir un moviment per a la Pau i la Justícia. Com explica Yuen (2001: 4), si fins 
aleshores la tasca havia estat simplificar coses complexes com l’OMC, el neoliberalis-
me i l’economia, potser d’ara endavant el major repte és problematitzar i treure a la 
llum les complexitats de proclames simplistes com la dicotomia entre «el Bé i el Mal», 
«la Civilització i la Barbàrie».132

6) Cert esgotament del model de les contracimeres, que havia viscut un dels seus episodis 
més tràgics a Gènova el 2001 amb l’assassinat d’un activista per part dels cossos polici-
als i amb la greu campanya repressiva que patí el moviment en aquella cita; a més, l’ac-
tuació policial que obviava la separació de les protestes en blocs convertia aquest model 
en inútil i perillós. Això sense oblidar pas que de cada cop les cimeres es realitzaven en 
indrets més i més inaccessibles. Paral·lelament, la fórmula dels DAG descentralitzats 
havia deixat de funcionar malgrat alguns esforços voluntariosos que es feien des del 
Nord per tal de reactivar-los. Des de l’AGP no es sabé trobar una fórmula efectiva per 

132 A diferència del que pot semblar, els atemptats de l’11S no suposaren la paralització del moviment. Sí que van implicar la 
paralització mediàtica del moviment i la seva desaparició de l’agenda de la política internacional. Malgrat això, la realitat és que 
l’agenda antiglobalització continuà endavant amb força. Només cal veure les nombroses convocatòries que continuaren circulant 
(Juris, 2008) i la força que van adquirir algunes d’elles. És el cas de la gran manifestació de Barcelona del 16 de març de 2002. És 
cert que el moviment de resistència global s’hagué d’enfrontar al seu major repte: seguir creixent i enriquint la seva agenda mal-
grat la sacsejada que l’11S significà en la política internacional i l’enduriment de la repressió contra la protesta (Starhawk, 2002).
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encarar aquesta transició dels DAG a les campanyes sostingudes. El retorn al local 
trencà en certa manera la dialèctica local-global que havia funcionat en els anys ante-
riors. En aquest sentit també es podria parlar dels processos polítics populars llatino-
americans, que probablement desplaçaren la prioritat de les trobades internacionals.133

7) El model AGP ha assolit els seus límits: el moment històric en què va emergir l’AGP, 
l’any 1998, la gent s’empoderava i s’ennuegava en saber que una acció descentralitzada 
s’havia realitzat a 65 llocs diferents del món; passats uns anys, després de Seattle, Praga 
i Gènova, tothom sabia que «la resistència és tan transnacional com el capital». En 
aquest sentit, el paper polític de coordinar múltiples lluites locals amb un esforç global, 
i ja s’havia fet. S’havia visibilitzat el conflicte, s’havia aconseguit problematitzar actors 
com el FMI, el BM, l’OMC i el G8. Si l’AGP volia continuar endavant, havia de ser 
transformant la seva dinàmica.134

Tots aquests elements configuren el marc en què cal analitzar l’activitat de l’AGP a partir 
de Cochabamba. Tal i com explica Fuster-Morell (2004), a nivell global la xarxa es mantingué 
activa gràcies a les iniciatives d’activistes europeus. Com és natural, això portà a una situació in-
còmoda per l’emergència d’un lideratge europeu de facto. Davant d’això, els membres europeus 
del grup de suport van decidir deixar d’adoptar iniciatives per tal d’evitar la deriva eurocèntrica 
del procés. Les contraparts convocants del Sud, però, no van poder assumir la tasca de pro-
posar i de dur certa iniciativa, de manera que s’arribà a una situació d’impasse (Fuster-Morell, 
2004). Paral·lelament, es produïa un procés de cooptació o de substitució dels espais polítics 
que abans havia dinamitzat l’AGP:  això ha passat amb el procés dels Fòrums Socials, amb una 
agenda anti-neoliberal reformista; però també amb les crides als DAG, que començaren a estar 
convocades i promogudes per actors que s’allunyen del tarannà anticapitalista i antiautoritari 
d’uns anys abans.

Això no obstant, la xarxa ha continuat existint en aquesta etapa post-Cochabamba, es-
pecialment a Europa. Encara que la seva dinàmica ha estat pobra, hi ha hagut encara moltes 
instàncies en les quals la intervenció de grups pròxims a l’AGP ha contribuït a enfortir la re-
sistència anticapitalista. A tall d'exemple, la «benvinguda» a George W. Bush en la reunió del 
G8 del 2003 en què la determinació de grups de l'òrbita de l'AGP permeté fer bloquejos i no 
només una marxa purament simbòlica. I encara que les organitzacions que es reconeixen a sí 
mateixes en els principis de l’AGP sempre tenen presència en les principals lluites, el nom de 
la xarxa no se sol invocar generalment en els àmbits locals o regionals; en aquest sentit, l’AGP 
ha esdevingut invisible —més del que ho era. Això creà una dinàmica força estranya: la xarxa 
estava present en molts de contextos regionals, però a nivell global els seus instruments estaven 
en seriós perill de desaparició per desús (Fuster-Morell, 2004). A continuació repassam l’acti-
vitat formal de l’AGP a nivell regional amb les conferències continentals com a fil conductor.

133 No cal oblidar que, al Sud, les lluites contra el capitalisme neoliberal eren massives, diàries i locals (el cas de Cochabamba 
és clar: la lluita es percebia com un conflicte contra Brechtel i no pas contra el FMI o el BM) i no necessàriament coincidien amb 
les cites marcades des del Nord.

134 En aquesta línia, Fuster-Morell (2004) explica que l’AGP s’ha erigit en bona mesura en la cultura oral i els seus intercanvis 
s’han realitzat bàsicament en conferències molt limitades quant a preparació. Així, la pròxima passa seria construir un sistema de 
comunicació més extensiu que permeti els intercanvis i les anàlisis a llarg termini (Fuster-Morell, 2004).
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5.4. L’AGP A AMÈRICA I ÀSIA

Al continent americà s’han realitzat diverses reunions de l’AGP, com és el cas d’Amherst 
(EEUU), el juny de 2001, o la de Sao Paulo el desembre del mateix any. També se’n feren dues 
a Porto Alegre (anys 2003 i 2005). Pel que fa Àsia, tenim la primera conferència regional suda-
siàtica, celebrada a Dhaka (Bangladesh) els dies 15 i 16 de setembre de 2000, així com també la 
de Wellington, Aotearoa (Nova Zelanda) el 2002, o la de Bombai el 20 de gener de 2004, que 
prefiguraren la única conferència continental de l’AGP a Àsia: la de Dhaka, el maig de 2004.

Val a dir que, després de Cochabamba, els processos regionals de l’AGP als continents ame-
ricà i asiàtic tiraren endavant però en cap cas ho feren amb la intensitat de les etapes anteriors. 
Tampoc no aconseguiren seguir el ritme del procés europeu, que en aquesta escenari post-Co-
chabamba fou el que féu intents més determinats d’avançar en l’articulació. Per causes diverses, 
sembla clar que, als països del Sud, l’enfortiment de l’enxarxament a partir dels principis de 
l’AGP deixà de ser una prioritat. Tan és així que avui resulta molt difícil trobar documentació 
sobre les reunions i conferències llatinoamericanes i asiàtiques. Aquesta realitat contrasta amb 
les declaracions d’intencions que des de la pròpia xarxa es feien: la intenció d’articular un 
procés de l’AGP al nord d’Àfrica i a l’Orient Pròxim, amb la qüestió de Palestina com a eix 
principal (Fuster-Morell, 2004). No hi ha dubte que l’articulació en aquestes regions era un dels 
dèficits històrics del procés de l’AGP.

Ja en el context post-Seattle, l’any 2000, s’havia avançat en la coordinació americana de 
la xarxa, concretament en una reunió realitzada a Nicaragua entre els dies 26 i 31 de març. 
L’objectiu d’aquesta conferència era «enfortir l’AGP a Amèrica llatina com espai de coordina-
ció i estratègia dels pobles en les lluites pels seus drets, contra el gran capital i les estructures 
d’explotació, dominació i repressió». També, segons es declarava en els documents d’aquesta 
trobada, «per la construcció d’alternatives de societat basades en el respecte per la natura, la 
solidaritat, la fraternitat, el respecte a la vida, l’equitat entre els gèneres, i el dret a la diferència» 
(AGP, 2000o).

La proposta de campanyes sostingudes feta a Cochabamba havia estat molt general i no 
fou fins la reunió de l’AGP a Quito, Equador, l’any 2002, que es féu avançar aquesta idea cap 
a propostes més concretes. Entre aquestes propostes hi havia l’organització d’una reunió espe-
cífica sobre aquesta qüestió. La idea era convidar moviments que lluiten per l’autonomia en 
un context de dura militarització en àrees d’importància geopolítica estratègica per la riquesa 
dels recursos naturals. Afganistan, Txetxènia, la regió Andina,  Àfrica central, Orient Mitjà, 
Timor Oriental, Papua Occidental, els Balcans, Turquia i el sud asiàtic eren alguns exemples 
d’aquestes regions que es volia incloure en la proposta. La campanya que es proposava també es 
faria amb grups que treballen contra la indústria armamentística i carcerària, contra la brutali-
tat policial, el fonamentalisme religiós, grups anti-guerra, grups de dones pacifistes i grups de 
migrants autoorganitzats (A-infos, 2001; AGP, 2002a).

A Amèrica llatina el pes organitzatiu de l’AGP el va dur, en aquesta etapa, CONFEU-
NASSC-CNC (la federació de camperols d’Equador), que també promogué el Fòrum Social 
d’Amèrica Llatina (Fuster-Morell, 2004).135 Amb la col·laboració del Movimiento Indígena de 

135 Acrònim de Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina.
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Panamá (MIP), promogueren una nova reunió sota l’auspici de l’AGP celebrada entre els dies 7 
i 11 de juliol de 2003 a la Comarca Kuna Yala, Panamà, que constituí un nou esforç per enfor-
tir la coordinació entre els moviments de base d’Amèrica Llatina (Juris, 2008; Indybay, 2004). 
Els principals temes que planaven sobre la conferència i que farcien el programa eren l’ALCA, 
la situació dels drets humans a Mesoamèrica i Sudamèrica, la globalització i la militarització, 
objectius i iniciatives del Plan Puebla Panamá, el turisme, el corredor biològic mesoamericà 
i el paper de les hidroelèctriques, el Plan Colombia i problemes fronterers. Hi hagué inter-
canvis d’experiències de lluita regional, com el cas de la Iniciativa Regional Andina o el Plan 
Dignidad, i també discussió sobre plans d’acció i incidència, així com un taller de gènere. El 
programa es completà amb diverses reunions de coordinació i seguiment de pròximes accions, 
així com reunions informals i tota una programació d’activitats culturals (Indymedia, 2003a; 
Indymedia, 2003b).

A Amèrica, la vista estava posada, també, en la reunió de l’OMC a Cancun, Mèxic, que es 
celebrà entre els dies 10 i 14 de setembre d’aquell any. Cal senyalar que l’activisme antigloba-
lització estatunidenc quedà certament interromput i bloquejat a partir dels esdeveniments de 
l’11 de setembre i no començà a recuperar-se fins la tardor de 2003. Precisament, foren diversos 
activistes estatunidencs que ajudaren a organitzar l’acció directa de Cancun contra l’OMC. 
Aquesta cimera és recordada perquè les converses sobre el lliure mercat es van interrompre 
quan un bloc d’estats emergents, encapçalats per Brasil, exigiren més concessions per part dels 
EEUU. Les protestes es recorden, però, pel dramàtic suïcidi de Lee Kyung-hae (Juris, 2008).136 
Cap a final d’any també es realitzaren importants mobilitzacions contra el l’ALCA a Miami, 
que es negociava entre els dies 17 i 21 de novembre. Les protestes acabaren amb una forta re-
pressió policial (Juris, 2008). També, en aquest període, el DAN féu una crida a una trobada 
de moviments de base sota els principis de l’AGP i a Argentina i Brasil també es van produir 
trobades autònomes importants, tot i que no pas sota cap crida de l’AGP (Fuster-Morell, 2004).

5.4.1. LA PRIMERA CONFERÈNCIA D’ÀSIA DE L’AGP

La qüestió de la terra i els recursos naturals ha esdevingut central en molts països asiàtics a 
causa de diferents processos de despossessió i extracció que es podrien aglutinar amb la noció 
d’«acumulació per despossessió» (Harvey, 2004). Això provoca desplaçaments massius de po-
blació cap a les ciutats; també, l’anomenada «revolució verda» ha  tingut efectes negatius des 
del moment en què ha convertit en inviables els projectes agrícoles de petits camperols, que ara 
estan fortament endeutats (AGP, 2004a). El Sud asiàtic havia viscut els darrers anys algunes 
mobilitzacions importants contra la globalització neoliberal i, sobretot, alguns processos d’arti-
culació paral·lels al de l’AGP, com és el cas de la South Asian Peasants’ Assembly, de 2003, de 
la qual emergí la «Declaració de Dhaka».137 Cal recordar que l’any 2000 s’havia produït una 

136 Lee Kyung-hae era un líder activista antiglobalització de Corea de Sud que es suïcidà davant les càmeres el 10 de setembre 
de 2003. Havia estat president de Federació d’Agricultors i Pescadors de Corea del Sud.

137 Aquesta declaració, consensuada per una vintena d’organitzacions camperoles de l’Índia, Nepal, Sri Lanka i Bangladesh, 
recull una crítica contundent al FMI, el BM i l’OMC i de les seves polítiques econòmiques que atempten contra la sobirania dels 
països d’aquesta regió del Sud asiàtic (AGP, 2003a).



211

HISTÒRIA DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

conferència regional sudasiàtica a Dhaka, organitzada per la Krishok Federation i la Kishani 
Sabha (AGP, 2001y).

La decisió de dur a terme una conferència asiàtica de l’AGP es va prendre pels delegats d’À-
sia que assistiren a la Conferència Global de 2001. Seria més endavant, durant una visita de di-
versos activistes a Bangladesh el 2002, que es decidiria que Dhaka fos la seu d’aquesta primera 
i única conferència asiàtica (Routledge i altres, 2006). Abans, però, activistes vinculats a l’AGP 
tingueren l’oportunitat de reunir-se durant el Fòrum Social Mundial de Mumbai, el 2004. 
Era la quarta edició i es celebrava del 16 al 21 de gener, tenia l’interès afegit que era la primera 
edició que es celebrava fora de Porto Alegre. Aconseguí reunir uns 125.000 participants. Unes 
40 persones de l’AGP que eren a Mumbai per assistir al FSM o a esdeveniments paral·lels (com 
el Mumbay Resistance 2004 o Peoples’ Movements Encounter II) van realitzar una reunió breu 
però productiva el 20 de gener.138 El to general de la reunió fou el de reconèixer les evidents di-
ficultats per les que passava l’AGP i la necessitat de prendre decisions per donar un nou impuls 
a la xarxa si el que es vol és anar més enllà de la crítica «fàcil» al FSM. La primera part de la 
reunió es destinà a fer breus presentacions i exposar quina és la situació de l’AGP i de les lluites 
en cadascuna de les regions. S’anuncià la pròxima reunió asiàtica de l’AGP l’abril de 2004, l’eu-
ropea a Sèrbia el juliol de 2004, es parlà d’una crida del DAN per una reunió nordamericana 
sota els principis de l’AGP, així com també es comentaren els intents d’organitzar una xarxa 
al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà amb el focus posat en la qüestió palestina. També es parlà 
de les darreres victòries polítiques de les mobilitzacions d’agricultors a la Índia i de camperols 
d’Equador i Bolívia, tots ells vinculats a l’AGP (Indybay, 2004).

Això portà a la segona part de la reunió, que es centrà en qüestions estratègiques per encarar 
aquesta etapa de l’AGP. Quin és l’estat de l’AGP com a xarxa mundial? Ara que el moviment 
i la pràctica dels DAG, que l’AGP va iniciar el 1998, ha crescut i inclou moltes altres xarxes i 
crides, seguim necessitant l’AGP? Si això és així, per a fer què, exactament? Quina és la seva es-
pecificitat? Aquestes foren algunes de les qüestions que planaren per la reunió (Indybay, 2004).

D’aquesta trobada en sortí la decisió de proposar una crida a un DAG el 17 d’abril, el dia 
de l’agricultor, que tingués una perspectiva radical pel que fa l’agricultura i el capitalisme, que 
fos prou àmplia com per incorporar temes relacionats (com ara la salut i el medi ambient) i que 
tingués un component desobedient i d’acció directa, sense dubte un dels segells d’identitat de 
l’AGP (Indybay, 2004).

La Conferència de l’AGP asiàtica i de gènere es celebrà entre el 20 i el 25 de maig de 2004, 
i tan en el seu títol com programa va incloure explícitament la qüestió de gènere. Organitzada 
per la Bangladesh Krishok Federation i Bangladesh Kishani Sabha, es va celebrar a Madanpur, 
localitat molt pròxima a la ciutat de Dhaka, Bangladesh. Hi van participar un total de 150 
delegats, la majoria dels quals representaven uns 46 moviments camperols de base (grangers, 

138 Entre els presents hi havia els convocants asiàtics (Bangladesh Krishok Federation of farmers, womenm indigenous and 
landless), els convocants europeus (DSM de Sèrbia), representants de moltes dels moviments estatals d’agricultors indis i de l’ICC 
(India Coordinating Committee of farmers movements), de la National Association of Peoples Movements (NAPM), entre altres 
com Narmanda Bachao Andolan, el National and World Fishworkers Forum i del National agricultural workers Forum, de la 
Nepal Peasant Federation, de l’Intergalactica d’Argentina, representats d’Aoteoroa, Sudàfrica i quinze persones més de vàries 
organitzacions d’Europa i Amèrica del Nord (Indybay, 2004).
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pescadors, indígenes, dones i obrers).139 El 40% dels delegats eren dones. Les llengües vehiculars 
de la conferència foren l’anglès i el bengalí. Els principals objectius d’aquesta conferència eren 
la construcció i enfortiment de la xarxa de l’AGP al continent asiàtic, així com estrènyer els lla-
ços de solidaritat entre els diferents pobles del continent i les seves lluites. També es plantejava 
l’inici d’un procés sostingut de consulta entre els pobles asiàtics i la construcció d’un consens 
pel que fa el paper de l’imperialisme i les institucions globals com el BM, el FMI i l’OMC. 
Finalment, en aquesta cita a Dhaka es volia endegar tot un procés de mobilització pel que fa la 
qüestió de gènere. El programa, a banda de les habituals activitats culturals, es va dividir en tres 
grans blocs, i es dedicaren dos dies pràcticament a cadascun d’ells (Routledge i altres, 2006; 
AGP, 2004a).

Així, el primer bloc feia referència a la conscienciació de gènere. Els temes principals que 
es van abordar foren els relacionats amb la violència contra les dones i l’assetjament sexual, 
les estructures de poder en el patriarcat, la deconstrucció de les identitats de la masculinitat i 
l’empoderament de les dones. Durant les sessions es van intercanviar experiències personals de 
com l’opressió patriarcal afecta la vida quotidiana. També s’abordà el tema de la masculinitat 
en tallers formats només per homes. Tot plegat avançà cap a la importància de la perspectiva de 
gènere, la necessitat d’introduir-la en les organitzacions i com fer-ho (AGP, 2004b).

El segon bloc, que es desplegà els dies 22 i 23 de maig, estava format per quatres confe-
rències i una vintena de tallers proposats per les organitzacions participants que versaven sobre 
una multitud de temes enfocats, generalment, des de la seva dimensió gènere.140 Endemés, cada 
dematí es dedicava la primera hora de debat en la creació d’un espai de discussió per dones en 
què s’analitzava si la perspectiva de gènere s’estava implementant correctament en els tallers, 
sobre com havia funcionat la convivència durant la jornada anterior, identificant estructures 
de poder basades en el gènere i comportaments sexistes. Tot plegat mirava d’incloure’s en els 
següents tallers de la jornada (AGP, 2004b). Aquesta dimensió autoreflexiva i autocorrectora de 
la conferència fou molt important.

El tercer i últim bloc, dut a terme els dies 24 i 25 de maig, servia per crear i consolidar 
eines de coordinació, després que durant les jornades anteriors els diversos delegats haguessin 

139 La majoria d’organitzacions hi enviaren dos delegats, un home i una dona, amb la clara intenció mantenir un equilibri de 
gènere. Només van participar dues ONG a la conferència; la resta de delegats eren majoritàriament de moviments de base. A ban-
da de 90 delegats de 28 organitzacions de Bangladesh, hi havia una important representació internacional: (1) de l’Índia: Andhra 
Pradesh Vyavaysa Vruthidarula Union (una federació d’agricultors i del Marginal Workers Forum d’Andhra Pradesh), Pedestrian 
Pictures (de Karnataka), Kera Karshaka Samithi - Kerala State Coconut Farmers’ Association, Karnataka Rajya Ryota Sangha - 
Karnataka State Farmers’ Association (KRRS), Bhartiya Kisan Union, Federation of Adivasi Associations (Andhra Pradesh); (2) 
d’Indonèsia: West Java Peasant Union - Serikat Petani Jawa Barat; (3) de Malàisia: Borneo Indigenous and Peasant Movement 
(Panggau); (4) de Nepal: Agricultural Labor’s Association, All Nepal Peasants’ Association, Nepal Milk producer’s Association, 
Nepal National Fish Farmer’s Association, South Asian Peasants’ Coalition, Nepal Chapter, South Asian Peasants’ Coalition, Pea-
sant Women’s Association de Nepal, Peasant Youth Federation a Nepal, All Nepal Women Association; (5) de Filipines: Sumpay 
Mindanao, GABRIELA National Alliance of Women’s Organization, Focus on the Global South; (6) de Tailàndia: Thai Labour 
Campaign, Assembly of the Poor; (7) de Vietnam: Vietnam Farmers’ Union (veure: <http://www.krishok.org>).

140 Els temes d’aquest segon bloc eren els següents: emancipació de les dones, violència contra les dones, l’impacte de la 
globalització en les dones i l’agricultura, drets reproductius, guerra i militarisme (especialment relacionat amb els abusos contra les 
dones), dones indígenes, gènere i comerç, privatització de recursos comuns i indústria: aigua, energia, minerals, terra..., drets dels 
camperols, sobirania alimentària, l’OMC i l’acord de lliure comerç, la situació dels pobles indígenes a Àsia, l’autodeterminació 
dels pobles indígenes i l’article 169, biodiversitat i biopirateria, recursos  genètics i TRIPs, models alternatius al «desenvolupa-
ment» capitalista, la descentralització del control de recursos, condicions laborals a Àsia, sistemes socials de discriminació (castes, 
racisme, xenofòbia, sexisme...), treballadors migrants (veure: <http://www.krishok.org>).
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aprofitat per reunir-se per regions i sectors i debatre campanyes i estratègies d’acció. Així, fou en 
aquests últims dies de la Conferència que es decidiren dies d’acció, eines de comunicació i es-
tructures regionals de coordinació, amb èmfasi especial a la coordinació en temes de gènere que 
inclogué no només grups de dones sinó també sindicats i associacions agrícoles (AGP, 2004b).

S’ha observat que aquesta conferència constituí un esforç per enfortir la coordinació entre 
els moviments de base asiàtics (Juris, 2008). La conferència veié l’expansió del procés de l’AGP 
al continent, tot i que amb les seves limitacions. Així, grups procedents de Tailàndia, Malàisia, 
Vietnam i Filipines s’inseriren formalment a la xarxa per primera vegada. D’allà en sorgiren 
diverses crides a l’acció, com és el cas de les crides al DAG a Àsia contra l’OMC durant les seves 
reunions previstes pel 2005 a Hong Kong, un DAG centrat en la violència contra les dones 
coincidint amb el Dia Internacional de les Dones de 2005, o una caravana asiàtica de l’AGP 
programada pel 2006 (Routledge i altres, 2006).

La continuïtat dels compromisos de Dhaka es materialitzà, en part, el març de 2005. Es 
realitzà una reunió de l’AGP a Índia amb l’objectiu d’escollir convocants, de concretar algunes 
de les campanyes i eines aprovades a Dhaka, així com d’avançar en els preparatius de la Confe-
rència Global de 2005 —que mai no s’arribà a celebrar— i les protestes de cara a la reunió de 
l’OMC a Hong Kong (AGP, 2005a).

5.5. L’AGP A EUROPA

L’activisme de base europeu fou el que més esforços va fer per mantenir actiu el paper de l’AGP 
com a xarxa d’articulació de l’activisme radical. Tot i les dificultats del context marcat pels fets 
de Gènova,  l’11S i la nova etapa encetada a Cochabamba, el procés europeu de l’AGP fou capaç 
d’organitzar fins a quatre Conferències de periodicitat bianual entre 2002 i 2008, múltiples 
reunions d’hivern (wintermeetings) i també tingué presència «crítica» en les diferents edicions 
dels Fòrums Socials a nivell mundial o regional. I encara que no fos sota una crida de l’AGP, els 
principals grups i xarxes que d’alguna manera s’hi vinculaven, van tenir un paper important en 
l’organització de No Border Camps i altres convergències o accions directes, com per exemple 
els bloquejos contra la reunió del G8 a Évian-les-Bains, el 2003, a Gleneagles, l’any 2005 o a 
Heiligendamm, el 2007.

Aquest període estigué caracteritzat per diversos debats que marcaren el procés europeu de 
l’AGP i que no eren cap secret en els cercles activistes. Un d’ells era el de «com sortir del gueto?». 
Després de Cochabamba, i amb la regionalització de l’AGP, aquest debat s’accelerà; al cap i a 
la fi, la paulatina pèrdua de base social de la xarxa feia emergir aquestes qüestions de manera 
més intensa. El repte era, per tant, obrir els grups i xarxes que de vegades corrien el risc d’os-
sificar-se en «tribus» tancades i aferrades amb rigidesa en una identitat política. A ningú no se 
li escapava, a partir de 2001, que les reunions de l’AGP europea estaven compostes bàsicament 
per activistes-especialistes d’entre 20 i 30 anys, blancs i de classe mitjana. Això significava un 
dèficit important de participació de grups específics —per exemple les persones migrants, es-
pecialment les «sense-papers»— i, en general, de la classe treballadora. Endemés, això era una 
flagrant i dolorosa contradicció amb una xarxa que porta per nom —i per vocació— «Acció 
Global dels Pobles» (AGP, 2006a).
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Però també hi havia altres debats i reflexions sobre l’estratègia de l’AGP Europa, especial-
ment després de la Conferència de Leiden del 2002. Les contracimeres i les protestes en cimeres 
globals, que des del 1998 havien estat un dels principals terrenys de joc del moviment, havien 
estat des de la primavera de 2000 fonts de vàries crítiques: la trampa de l’espiral repressiva, el 
dèficit d’atenció cap a les lluites locals, la instrumentalització del moviment per part de grups 
reformistes de la societat civil, la recerca d’un consens unitari enlloc d’una anàlisi fonamental, 
la pèrdua del «factor sorpresa», la pèrdua d’iniciativa pel que fa escollir el lloc i el moment de 
les teves accions, i el dèficit d’una renovació i creativitat constants, quelcom tan necessari per 
mantenir un nivell d’efectivitat en els projectes (AGP, 2006a).

Era vox populi que, des de Seattle, importants sectors de l’activisme radical defensaven la 
necessitat d’abandonar les contracimeres i de deixar-les en mans dels sindicats i les ONG. Els 
sectors amb més experiència amb accions directes remarcaven la necessitat de desenvolupar 
de bell nou el «factor sorpresa» fent servir altres formes d’acció i en territoris menys controlats 
policialment. En contrast, altres sectors de l’activisme radical argumentaven que no es podia 
abandonar el terreny i «deixar-lo en mans de policies i reformistes», entre d’altres coses perquè 
fins ara les accions directes i les contracimeres havien exercit un magnetisme cap a l’ala radical 
del moviment. A més a més, «sortir del gueto» també era relacionar-se, per exemple, amb les 
bases d’ATTAC i altres grups de pes creixent (AGP, 2006a).

Un altre debat important versava sobre la necessitat de centrar la crítica, també, contra l’Es-
tat i les seves dimensions opressores i de control social i no només contra les grans corporacions 
multinacionals i les institucions financeres. També calia parar atenció, es deia, a totes les altres 
formes de dominació (consumisme, sexisme, racisme, discriminació per motius sexuals, etc.) 
i les maneres en què aquestes dominacions s’integren i es manifesten en les nostres realitats i 
vides quotidianes (AGP, 2006a).

També es remarcava la importància estratègica de desenvolupar estructures de suport a 
l’autonomia de les comunitats i l’autosuficiència. Però també la importància de ser innovadors 
i imprevisibles en les tàctiques, d’apostar per les expressions artístiques populars, de fer accions 
teatrals i «absurdes», de dur a terme assembles al carrer, de fer caravanes permanents o esporà-
diques, dies d’acció en llocs i moments escollits per «nosaltres», etc. Es considerava important 
aprofundir en els experiments d’autogestió i okupació i l’establiment de zones temporalment 
autònomes, així com noves maneres de defensar-se de la repressió, especialment en el nou con-
text en què el «terrorisme» funciona com un leitmotiv contra l’activisme opositor (AGP, 2006a).

5.5.1. SUPERANT L’IMPACTE DE L’11-S: LA SEGONA CONFERÈNCIA EUROPEA DE L’AGP (2002)

La Segona Conferència Europea de l’AGP es celebrà a mitjans 2002 a Leiden i arribava després 
d’una sèrie d’esdeveniments molt rellevants pel que fa la història del moviment de resistència 
global. El context que marcava aquesta cita estava fortament influït, encara, pels esdeveniments 
de Gènova, per l’11S i com aquest havia condicionat la situació política internacional, però tam-
bé, en clau més activista, en les protestes de Qatar i la sensació que les fórmules aplicades fins 
aleshores necessitaven una revisió. Tanmateix, el 2002 s’encetava amb la segona edició del Fò-
rum Social Mundial de Porto Alegre, que havia reunit entre 50 i 70 mil persones, quasi 5.000 
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organitzacions de fins a 131 estats diferents, i s’havia consolidat com un procés sobre el qual 
caldria parlar en els pròxims anys. Tot plegat significava una vertadera universalització del FSM 
com a espai plural i obert creat per organitzacions socials.141 En aquesta ocasió el Fòrum sí que 
aconseguí captar l’atenció mediàtica internacional i eclipsar el Fòrum Econòmic Mundial de 
Davos —excepte als EEUU (Borón, 2002c). Tot plegat, en opinió de Borón (2002c), acabà per 
legitimar el FSM com un espai de diàleg i trobada d’una miríada de moviments socials, ONG 
i associacions de tota mena que permet d’establir nexes comunicatius encaminats a desenvolu-
par iniciatives comunes. En el nou escenari que havia d’afrontar el moviment s’intentà lligar 
discursivament la lluita contra el neoliberalisme amb el «no a la guerra»: la crida al nou cicle 
de mobilitzacions feia referència a la «Resistència contra el neoliberalisme, el militarisme i la 
guerra: per la pau i la justícia social». Coincidint amb el FSM també s’havien celebrat protestes 
contra el World Economic Forum de Davos, en una nova convocatòria de Dia d’Acció Global 
(Juris, 2008; Notes from Nowhere, 2003; Borón, 2002c).

Aquesta edició del Fòrum comptà —com seria costum— amb els seus espais «satèl·lit» 
que, de forma autònoma, també acompanyaven el procés i eixamplaven críticament el pro-
grama i espais «oficials». Així, aquesta vegada es tirà endavant una iniciativa promoguda pel 
«Laboratori de la Resistència Global», allotjat en el Campament Intercontinental de la Joventut, 
que portava per nom «Intergalactika». El seu objectiu no era altre que facilitar la coordinació i 
el «contagi» de lluites i iniciatives posades en marxa per les noves generacions d’activisme po-
lític. Era una manera de reproduir els processos dels Encuentros zapatistes i l’AGP i mirar que 
aquesta circulació de lluites permetés de posar en marxa noves iniciatives. Un dels objectius 
d’aquest projecte era recuperar el 1r de maig com un «Dia de lluita i resistència global» tot ven-
cent la burocratització d’aquesta data (Borón, 2002c). Una sèrie d’activistes de l’Intergalactika 
van dur a terme una acció de protesta contra l’establiment d’una sala VIP en el propi Fòrum. 
Van ocupar aquest espai tot reclamant que «Tots som VIP». Aquesta acció va suscitar una forta 
polèmica i encetà una reflexió sobre com s’estava gestionant el procés organitzatiu del Fòrum 
(Gautney, 2010: 138).

Però a banda del Fòrum, un dels principals esdeveniments que marcarien la conferència de 
Leiden foren les protestes de Barcelona. Els dies 15 i 16 de març, amb motiu de la cimera de 
la Unió Europea a la capital catalana, es realitzà una contracimera que culminà amb la gran 
manifestació unitària del dia 16, que s’ha convertit amb la major manifestació d’aquest cicle 
antiglobalització, amb la participació d’unes 500.000 persones (Juris, 2008).142 Altres fites de 
l’any serien el primer de maig que, com era habitual aquells anys, es celebrava el «Mayday», 
convocatòria global; també el 27 de juny, data en què s’havia convocat un Dia d’Acció Global 

141 Cal recordar que, aleshores, s’excloïa explícitament partits polítics, governs i grups armats de la participació al Fòrum. 
Foren quasi un miler els activistes italians que participaren en les deliberacions del fòrum —havia passat mig any dels fets de 
Gènova—; una xifra tan gran d’argentins del Comité de Movilización rebé la solidaritat entusiasta de totes les delegacions; i 
per primera vegada, nombroses delegacions d’Àfrica i Àsia van acudir a la cita, al mateix temps que més de quinze mil joves van 
conviure durant una setmana en el campament de la joventut (Borón, 2002c).

142 La manifestació unitària estava perfectament estructurada en diferents blocs, cadascun dels quals amb unes normes d’ad-
hesió, com per exemple la possibilitat o no de mostrar pancartes i cartells d’organitzacions. Era la única manera, possiblement, de 
tenir una manifestació unitària. Per una classificació general dels principals sectors implicats en la protesta, veure Juris (2007). És 
interessant remarcar que, en comparació amb la campanya contra el Banc Mundial de l’any anterior, les aliances entre els diferents 
sectors de l’activisme havien mutat (Juris, 2008).
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en motiu de la reunió del G8 al Canadà, on s’organitzaren importants protestes. Les accions 
de Calgary, concretament, han portat força debat per mor de conflictes que sorgiren arran del 
model de diversitat tàctica.143

D’altra banda, durant aquells mesos d’estiu boreal de 2002, els moviments europeus van 
entrar en una fase submergida puix que els activistes es van orientar cap a l’organització i con-
solidació local de les seves xarxes. La primera edició del Fòrum Social Europeu a Florència, 
igualment, centrà molta de l’atenció dels activistes. Mentrestant, el No-Border Camp d’Estras-
burg, celebrat el mes de juliol a la vorera del riu Rin que separa França i Alemanya, reuní milers 
d’activistes que encetaren un debat que s’allargaria també durant la 2a Conferència Europea de 
l’AGP: com s’ha de posicionar l’activisme radical envers el procés del FSM i com respondre a 
la sensació que les accions massives han deixat de ser tan efectives i que cal començara a assolir 
noves victòries tangibles (Juris, 2008).144

Amb tots aquests elements sobre la taula s’arribava a la 2a Conferència Europea de l’AGP, 
que es celebrà a Leiden (Països Baixos) entre els dies 31 d’agost i 4 de setembre de 2002 i que 
estigué convocada pel col·lectiu Eurodusnie, de la pròpia localitat de Leiden, i el Moviment de 
Resistència Global (MRG), de Catalunya (AGP, 2002b). Un dels punts principals d’una confe-
rència com aquesta era facilitar els intercanvis cara a cara i portar a la llum l’existència d’un mo-
viment comú. La conferència també fou una oportunitat per treballar una comprensió comú de 
les forces i lluites que allà eren representades, tenir en compte aquelles qüestions compartides 
pel moviment i avançar cap a propostes concretes en resposta a la pregunta «i ara, què?». Els 
organitzadors endegaren una estructura organitzativa que procurava la participació de tothom 
que era present a la conferència. Així, tothom era convidat a involucrar-se en la cuina i la neteja, 
o a preparar i moderar les reunions, tallers i debats, o crear un butlletí diari que resumís les 
principals conclusions dels debats (AGP, 2006a; Durán, 2002; Juris, 2008).

Hi participaren uns cinc-cents delegats de trenta països, s’organitzaren uns vuitanta tallers, 
incloses sessions temàtiques, debats sobre tàctica i estratègia, esdeveniments culturals i de dis-
bauxa, i tota una sèrie de processos de debat per generar propostes per a la xarxa (Durán, 2002; 
Juris, 2008).145 En aquesta conferència de Leiden hi participà tota una diversitat d’activistes, 
la majoria dels quals responien al perfil habitual de l’activisme europeu vinculat a l’AGP: col-
lectius petis i de caràcter local, de centres socials, mitjans alternatius, ecoactivistes, col·lectius 

143 Hi havia veus crítiques que consideraven que la diversitat tàctica havia esdevingut una ideologia que reprimia el debat, 
debilitant la base de suport, i de facto restringint la genuïna diversitat, creativitat i pluralisme que havien estat tan característics del 
moviment (Conway, 2003).

144 La celebració de l’International Border Camp a Estrasburg (França), marcà la convergència dels diferents modes d’orga-
nització i enfocaments de l’anticapitalisme que aglutina l’AGP. També permeté l’elaboració d’accions pràctiques centrades en el 
tema de les migracions, com el propi campament confrontacional que constitueix el No-Border Network des del seu naixement. 
El Border Camp fou una nova passa en els experiments d’autogestió i autonomia, democràcia directa i accions descentralitzades; 
involucrà unes 2.000 persones durant nou dies. L’experiència seria la base que ajudaria a llançar altres camps i establiments autò-
noms que proliferarien, per exemple, durant les protestes contra el G8 el maig i juny de 2003 (AGP, 2006a).

145 Era el doble que a Milà, i la procedència era d’uns 30 països, inclosa participació d’activistes d’Europa de l’Est i Israel. 
S’hi van inscriure oficialment unes 650 persones, i moltes més hi van participar de manera informal. Va emergir la qüestió de 
qui podia ser admès a la conferència, ja que el principal propòsit de la xarxa i dels seus intercanvis era connectar grups locals que 
reconeixien els principis fundadors. Se sabia, per algunes experiències anteriors, que havien sorgit alguns conflictes sobre aquesta 
qüestió. En aquesta ocasió, però, no hi havia una forma estricta de selecció; simplement la inscripció incloïa una pregunta sobre 
els motius que portaven a participar-hi (Durán, 2002: AGP, 2006a).
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de solidaritat i moltes persones que feren acte de presència per un simple interès individu-
al.146 També hi havia xarxes més grans, com els Desobedients d’Itàlia o Sans-Titre francesos, 
i xarxes temàtiques con No Border i Indymedia (Durán, 2002). El format de la conferència 
volgué prioritzar les petites reunions en grups reduïts i no pas els grans plenaris decisoris. De 
fet, aquest format era el resultat d’un llarg debat mantingut per via electrònica entre membres 
dels convocants, Eurodusnie i MRG. Mentre els primers apostaven per un mètode de presa de 
decisions que implicava el vot majoritari, MRG deixà clar que una condició sine qua non per la 
seva implicació en el procés era la presa de decisió per consens. Activistes de Sans-Titre també 
eren defensors d’aquesta fórmula. Finalment, s’adoptà aquest model, que implicava la creació 
de grups d’afinitat i consells de portaveus per coordinar els debats (Juris, 2008).147 També hi 
hagué menjar vegetarià gestionat per la pròpia organització, acampada gratuïta en un camp 
esportiu i quatre edicions d’un periòdic diari que permetia als participants conèixer el desenvo-
lupament dels debats (Durán, 2002).

Com a principals objectius de la conferència es marcaven l’intercanvi (informal) d’idees i 
experiències i el debat ideològic i estratègic. Endemés, també es proposava millorar l’estructura 
de la xarxa i esdevenir un lloc físic de treball i coordinació conjunta. Així, la proposta inicial 
era treballar en 7 àrees temàtiques i deixar els aspectes de gènere com a transversals (AGP, 
2002b).148 Val a dir que, tot i que els convocants esbossaren el marc general de la conferència, 
la vocació era sempre fer de facilitadors perquè els participants organitzessin les seves pròpies 
activitats, com així va ser (Juris, 2008). Es van crear una sèrie de listservs temàtics —migra-
ció i racisme, autonomia i autoorganització, economia, ecologia i conservació, militarització 
i repressió, estructura i procés, estratègia i tàctica— i la programació final va incloure des de 
tallers sobre l’OMC i el comerç lliure a Amèrica Llatina fins a temes com la globalització a 
Àfrica, gènere, aigua, immigració, biopirateria, sobirania alimentària, privacitat computacional 
o democràcia mediàtica. Precisament, activistes mediàtics de base organitzaren un centre Indy-
media, una ràdio pirata i tiraren endavant el diari per a cada dia de la Conferència. Projeccions 
de pel·lícules i documentals, música i teatre completaren el temps d’oci després d’unes intenses 
sessions de feina (Juris, 2008).

146 A tall d’exemple: grups ecologistes com ara The ecologists of Chios Island, Earth First! (UK) i Groen Friont! (EF! in 
Holland); grups antimilitaristes com Campaign Against the Arms Trade (UK) i 12th Grade Army Refusers (Israel); grups d’alli-
berament d’espais/zona autònoma com els info-shops alemanys, francesos i holandesos, co-ops del Regne Unit i Croàcia i grups 
okupes de per tot arreu; grups sindicals com la CGT de Barcelona i Sindikalisterna (Swedish anarcho-syndicalist union); grups de 
solidaritat internacional connectats amb Bangladesh Colòmbia, West Papua, Turquia i molts d’altres; grups anarquistes com A-in-
fos d’Israel, la Federació Anarquista de Croàcia, Federation Anarchiste (Bèlgica), Nihilist Assault Group (Noruega); i grups de 
mitjans alternatius i Culture jamming, com centres Indymedia d’arreu d’Europa, l’European Newsreel, Art in Action (Noruega), 
grups Adbusters i The Tactical Media Crew (Itàlia).

147 Les principals sessions de debat adoptaren la forma de petits grups de discussió sobre els temes que s’anaven proposant, 
però especialment sobre assumptes que es consideraven rellevants i d’interès estratègic pel conjunt del moviment. Com s’havia de 
conduir el debat i com es prenien les decisions fou una qüestió de molta discussió també, amb propostes per la promoció de la 
participació igualitària i per contrarestar les dinàmiques de poder. Es feren servir tècniques com la facilitació, les senyals amb les 
mans, la formació de grups petits, consensos progressius, etc. (AGP, 2006a).

148 Aquestes són les línies temàtiques: migració i racisme-antiracisme; autonomia i autoorganització (els centres socials, els 
mitjans de comunicació); economia (OMC/FMI/BM, Fòrum Econòmic Mundial, provisions socials, educació, serveis públics/
privatització, situació a Argentina, relacions N/S); canvi climàtic, ecologia i conservació (transgènics, conservació de la natura, 
benestar animal, biodiversitat); militarització i moviments de pau, repressió (fonamentalisme religiós, moviment de solidaritat, 
Palestina...); estructura de l’AGP (per a la pròxima conferència mundial); o estratègies i tàctiques (AGP, 2002c).
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Un dels principals grups de feina havia de debatre sobre com fer que l’AGP europea fos 
realment fluïda, oberta i amb una comunicació i coordinació transparents. En definitiva, el 
repte era democratitzar i fer més horitzontal la xarxa (Juris, 2008).149 El debat girà al voltant 
de la qüestió cabdal de com tenir més visibilitat i eixamplar la base a nivell local o regional tot 
evitant un enfocament «de dalt a baix» i una burocratització del funcionament. Una solució 
innovadora fou la proposta de crear «Infopoints» locals que, sense formar part de la xarxa —cosa 
que no permetien els principis— sí que actuarien com a grups que farien crides a reunions i pro-
jectes regionals i farien difusió de l’AGP, la seva història i els seu funcionament (Juris, 2008).150 
Les qüestions del poder, l’autoritat i les jerarquies informals planaven, encara, per damunt dels 
mecanismes de funcionament de la xarxa. Hi havia activistes que albiraven en els Infopoints la 
peça clau per tenir una xarxa «auto-convocada», certament autopoiètica, en què la figura dels 
convocants deixés de ser necessària. D’altres, en canvi, encara veien lluny aquest escenari (Juris, 
2008). Les principals conclusions i acords del plenari, a banda de la impulsió dels Infopoints, 
foren de caire més tècnic i organitzatiu.151 En destacà la dificultat per trobar nous Convocants, 
sense dubte una figura polèmica en el si de la xarxa, però d’enorme responsabilitat i desgast.152 
També es decidí la participació autònoma en el Fòrum Social Europeu de Florència, previst per 
aquell mateix any (AGP, 2002d; Durán, 2002). La treballada metodologia de decisió permeté 
que fins al 70% de les decisions del plenari s’assumissin per consens; la resta, es postposaren per 
la pròxima reunió d’hivern dels Convocants (Durán, 2002).

Durant aquell any 2002, però, també tingueren protagonisme algunes accions al Sud Glo-
bal que comptaven amb la projecció de l’AGP. Era el cas de la caravana per Palestina, celebrada 
durant la primavera, o la commemoració de la lluita dels pobles indígenes del 12 d’octubre. 
També, la marxa indígena i camperola contra una reunió per l’Acord de Lliure Comerç de les 

149 El rol dels convocant europeus també es definí a Leiden: serien els organitzadors de la següent conferència europea i 
responsables de fer visible i dinàmica la xarxa, així com del manteniment de les seves infraestructures (pàgina web, newsgroups, 
llista de contactes) i els contactes amb els grups vinculats a l’AGP de la resta del món. Una de les principals eines de treball són 
les llistes de correu creades per a la coordinació del procés a nivell europeu: la llista pga_europe_process, un fòrum al que s’han de 
subscriure tots els col·lectius involucrats en les estructures de presa de decisió del procés de l’AGP (conferències, llistes, planes 
web, Infopoints, etc.); la llista pga_europe_resistance, que serveix per fer anuncis i informes d’esdeveniments i accions; i la llista 
pga_europe_discussion, que serveix per compartir texts i mantenir debats (AGP, 2006a).

150 Els Infopoints són iniciatives autònomes de difusió d’informació. Tot i funcionar sota els principis de l’AGP, s’acordà que 
els infopoints en cap cas seran etiquetats com a «AGP» o com a «membres» de l’AGP. Cada infopoint difondrà a nivell local les 
iniciatives inspirades per l’AGP però no representarà pas l’AGP Els infopoints són tota una sèrie de punts físics de difusió de la 
xarxa AGP i els seus principis. Van proliferar especialment a Europa, tot i que també se n’ha documentat l’existència d’alguns a 
Amèrica del Nord. Aquí es pot consultar un mapa incomplet dels Infopoints: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pgaeuro-
pe/infopoints.htm>.

151 Es poden resumir de la següent manera: (1) Pel que fa els contactes globals, s’acorda proposar als convocants globals la 
creació d’una llista de correu global, a més de continuar ampliant el directori previ. (2) Pel que fa el grup de suport, s’estableix un 
espai digital on la gent que vulgui fer tasques de suport les hi podrà discutir. (3) Pel que fa els convocants, es defineixen concreta-
ment les seves tasques, s’estableix que al manco hi ha d’haver dos convocants i que al menys un d’ells ajudarà organitzativament 
als convocants posteriors que els substitueixin. De moment Eurodusnie i MRG Catalunya continuaran com a convocants mentre 
la xarxa en cerca de nous. (4) Pel que fa les comunicacions, s’estableix que hi haurà 3 llistes de correu: una per anuncis d’accions, 
una altra per debat i estratègia i una darrera per la coordinació del grup de suport. (5) Es planteja el debat sobre la proposta, 
sorgida en una trobada de grups de l’òrbita de l’AGP durant un Bordercamp, de crear un espai autònom durant la celebració 
del Fòrum Social Europeu de Florència, programat pel novembre (AGP, 2002e). Aquí es poden consultar les conclusions de la 
conferència: <https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pgaeurope/leiden/outcome.htm>.

152 Massa centralitzada per alguns; imprescindible per d’altres, la dels Convocants era un figura discutida pel fet d’exercir un 
lideratge poc transparent. Paradoxalment, el seu paper havia estat necessari per tirar endavant les Conferències (Durán, 2002).
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Amèriques (ALCA), que es duia a terme entre el 27 d’octubre i l’1 de novembre a Quito, Equa-
dor. Hi van participar unes 30.000 persones (Juris, 2008).

Aquells mateixos dies, precisament, sota l’auspici de l’AGP es realitzaren algunes reunions, 
com és el cas de la convergència a Wellington (Aotearoa/Nova Zelanda) els dies 8, 9 i 10 de no-
vembre. La proposta era que allà s’abordessin qüestions diverses que són en l’agenda de la xarxa 
i dels col·lectius que s’hi identifiquen. A tall d’exemple, els temes de les campanyes sostingudes 
(com el militarisme estatal i paramilitarisme, fronteres, migracions i llibertat de moviments, 
defensa i reconeixement de l’autodeterminació i sobirania dels pobles, les estratègies contra les 
privatitzacions, la campanya sobre la construcció de models alternatius al sistema capitalista) i 
altres qüestions com la xarxa Indymedia (AGP, 2002f; AGP, 2002g).

El novembre de 2002 es celebrava a Florència (Itàlia), entre els dies 6 i 10, la primera edició 
del Fòrum Social Europeu, que reuní 60.000 participants i que culminà amb una multitudi-
nària manifestació d’un milió de persones contra l’imminent atac a Iraq per part de la coalició 
encapçalada per EEUU. Allà també s’organitzaren espais autònoms que erigiren una relació 
crítica o «perimetral» amb el Fòrum (Juris, 2008). Com a darrera gran cita de l’any, el 20 de 
desembre es convocà un Dia d’Acció Global en solidaritat amb Argentina i la crítica situació 
econòmica que estava vivint a causa de les polítiques neoliberals imposades pel Consens de 
Washington, segons la interpretació que se’n feia des de l’activisme contra la globalització. 
Tanmateix, l’atac militar a Iraq marcaria profundament l’agenda de l’activisme global a partir 
de llavors.

5.5.2. DEL MOVIMENT DEL «NO A LA GUERRA» A LA TERCERA CONFERÈNCIA EUROPEA DE L’AGP 
(2004)

L’any 2003 s’encetava amb el III Fòrum Social Mundial, celebrat entre els dies 23 i 27 de 
gener.153 Aquesta cita comptà amb una xifra històrica de 100.000 participants. Aquesta nova 
edició també convisqué amb espais autònoms integrats per activistes i grups que, reconeixent la 
importància de la cita, eren crítics amb alguns dels aspectes del procés. Per això s’hi sumaven de 
manera autònoma, o amb la fórmula «un peu dins, l’altre fora», o fins i tot hi havia col·lectius 
que refusaven de participar-hi de cap manera.154 Així, tot i els importants punts positius del 
Fòrum, la realitat era que, amb l’experiència de tres edicions, començaven a sorgir veus crítiques 
per la poca transparència i democràcia interna del procés, o crítiques a la burocratització del 
fòrum i de com havia estat «segrestat» per grans ONG i empreses, i de com havia passat de 
proclamar la «globalització des de baix» a practicar la «globalització des del mig» (Albert, 2003; 
Klein, 2003; Waterman, 2002; Grubacic, 2003).

Durant el fòrum es va realitzar una reunió de l’AGP en què es va remarcar la importància 

153 Unes setmanes abans, del 2 al 7 de gener, s’havia dut a terme a Hyderabad, Índia, el Fòrum Social Asiàtic, que ajudà a 
solidificar l'emplaçament de la Índia com a seu del quart FSM de l'any següent.

154 Era el cas del conegut col·lectiu de «desobediència informativa» La Haine. Argumentaven, entre altres coses, que rebutjaven 
els intents de construcció d’una «tercera via» entre capitalisme i socialisme, així com la noció de «societat civil internacional 
organitzada» que promovien els principals organitzadors del Fòrum, entenent que aquest concepte suposava un abandonament de 
l’enfocament de classe. Veure: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/wsf/criticafsm.htm>.
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de seguir difonent campanyes i de ser presents en pròximes convocatòries de protesta global. 
S’havia percebut que, a ulls de molta gent participant a Porto Alegre, «l’AGP era un grup 
d’anarquistes, radicals i ultra rojos», unes referències farcides de to despectiu. És clar que el 
conflicte envers la zona VIP del Fòrum havia contribuït al rebuig de bona part d’activistes del 
FSM cap als «anarquistes». Aquesta suposada mala imatge de la xarxa es sumava a la constatació 
d’una pèrdua d’iniciativa en el procés de resistència global. Així, participants de l’AGP reco-
neixien que en aquesta darrera etapa s’havia buidat de contingut el funcionament de la xarxa i 
que tot plegat havia quedat estancat en una declaració de principis que, ara per ara, no donava 
ni forma, ni sentit, ni perspectives viables a la xarxa (AGP, 2003b).

Dos mesos després, el març de 2003, es celebrà a Dijon (França) el wintermeeting, en el cen-
tre social okupat «les Tanneries». Allà es continuaren les discussions que havien quedat obertes 
a Leiden i hi hagué un intens debat sobre la qüestió de la visibilitat de l’AGP. Hi havia persones 
que defensaven que la xarxa és una eina de coordinació i comunicació però que en cap cas ha 
de fer campanyes amb el nom explícit d’AGP, ja que això té el perill de convertir l’AGP en una 
marca o etiqueta i entrar en certes dinàmiques de les grans organitzacions que no congenien 
amb l’esperit de l’AGP. Però, també hi havia gent que defensava la importància de donar visibi-
litat a la xarxa perquè només així més persones i grups s’hi adheririen i es podria mantenir una 
base real. D’altra banda, i avaluant la conferència de Leiden, es criticà haver fet una assemblea 
massa gran, així com també l’actitud «consumista» de molts dels assistents, que assistiren als 
tallers però no s’implicaren en els diferents projectes presentats (AGP, 2003c). També es parlà 
de les tensions sorgides entre els dos convocants, MRG i Eurodusnie, que, segons s’interpreta-
va,  més que per diferències polítiques es degueren a problemes d’actitud i diferències culturals. 
Un fet rellevant d’aquella reunió és que, després de viure dificultats per trobar nous col·lectius 
convocants, per fi un grup s’oferí: el grup anticapitalista de Belgrad anomenat Drugaciji Svet 
je Moguc! (DSM!) (AGP, 2006a).155 L’abril ens deixà, per segona vegada, la reunió nòrdica de 
l’AGP, aquest cop a Estocolm (AGP, 2003d), mentre que el juny del mateix any es celebrà la 
reunió de convocants a Belgrad.

A peu de carrer, l’agenda de mobilitzacions d’aquell període estava clarament marcada per 
les protestes globals del «No a la guerra» amb dates importants al calendari com foren el 15 de 
febrer i el 12 d’abril de 2003, amb manifestacions multitudinàries contra les operacions de la 
«Guerra contra el terrorisme» empreses pel govern estatunidenc i alguns dels seus aliats. Amb 
molt d’èmfasi en aquest assumpte es visqueren les protestes contra la reunió del G8 a Évian-les-
Bains, França, celebrada de l’1 al 3 de juny. Com que la reunió es duia a terme en un espai més 
aviat rural, la tàctica que es posà en pràctica per part de l’activisme fou la d’acampar en zones 
no urbanes tot constituint espais de convergència, activar diversos bloquejos de carreteres en els 
voltants del lloc de la cimera i interrompre el pas tan dels delegats com del staff i la logística que 
permet que la cimera tiri endavant. Aquestes accions de bloqueig tenen el seu interès puix que 
constitueixen un retorn important de l’acció directa antiglobalització a Europa en el context 
post-Gènova i post-11S. Poc després, del 6 al 10 de novembre de 2003, es celebrà a París la sego-
na edició del Fòrum Social Europeu, que va atraure 50.000 participants i aconseguí mobilitzar 

155 «Un altre món és possible!», en idioma local. És una coalició de grups radicals que rebutja la participació de partits polítics i 
ONG (veure: <http://www.oocities.org/drugacijimejl/eng_dsm.html>.
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150.000 persones en la seva marxa final (Juris, 2008).
Entre el 16 i el 21 de gener de 2004 es celebrà la quarta edició del Fòrum Social Mundial, 

que per primera vegada sortia de Porto Alegre i es desplaçava a Mumbai (Índia).156 L’assis-
tència superà les 75.000 persones i l’edició permeté eixamplar el procés en altres regions del 
Sud Global, com era el cas del continent asiàtic. Tal i com explica Ruíz di Giovanni (2004), 
aquesta edició del Fòrum a Mumbai estigué marcada per la participació popular i l’absència de 
suport dels governs, en un context social i polític força diferent del de Porto Alegre. Així, fou 
fonamental per mostrar que altres fòrums, oberts i horitzontals, també eren possibles. La im-
portància d’aquesta multiplicitat —a voltes conflictiva— era bàsica per l’enriquiment del procés 
si tenim en compte que també es vivia una etapa de multiplicació local, regional i temàtica 
dels fòrums. Aquesta vegada el Comitè organitzador de l’Índia decidí rebutjar qualsevol font 
de finançament que d’alguna manera pogués comprometre els objectius del fòrum. No sense 
conflictes, la cultura política europea i llatinoamericana, fins aleshores dominants en el procés, 
hagueren de convergir amb la cultura política índia. I també el fòrum hagué de conviure amb 
els seus «altres»: el Mumbai Resistance, que s’ubicava a l’altra banda de carrer i criticava les 
postures moderades del FSM i també la qüestió del finançament. O també el segon Encontre 
de Moviments Populars, que es celebrà de manera paral·lela, així com també el Campament de 
la Joventut (Ruíz di Giovanni, 2004).

Amb les seves dificultats, però, aquell 2004 el procés de l’AGP tenia una cita important: la 
tercera Conferència Europea de Belgrad (Sèrbia), concretament a la zona industrial de Jajinci. 
Es celebrà entre els dies 23 i 29 de juliol i estigué allotjada pel col·lectiu Drugaciji Svet je Mo-
guc! (DSM!). Com a tret remarcable es pot dir que era la primera vegada que s’introduïen eines 
de democràcia directa, com ara el mecanisme de consell de portaveus (AGP, 2004c), cosa que 
permeté uns nivells d’horitzontalitat en el procés que els propis participants remarcaren com a 
tret molt positiu.157

L’organització d’aquesta conferència fou tot un desafiament per les estructures de l’activis-
me radical serbi; tanmateix, hi havia un fort desig per part d’aquestes de «desplaçar cap a l’Est» 
l’enfocament de la xarxa europea de l’AGP.158 En termes organitzatius, es va incidir en la línia 
participativa que s’havia posat en marxa a Leiden. Així, es van crear nombrosos grups de feina 
com ara moderació de reunions, comitè de benvinguda, infopoint, traducció, xarxes d’ordina-
dors i espai d’accés obert, cuina, seguretat, comunicació amb la població local o mitjans. Cada 
horabaixa es dugué a terme una reunió de coordinació i presa de decisions, així com també 
trobades amb els delegats del grup de feina per tan de debatre qüestions transversals i coordinar 
esforços (AGP, 2006a).

156 Una interessant obra d’anàlisi crítica d’aquesta edició del fòrum és el volum editat per Ester Vivas (2004).

157 El mecanisme fou el següent: es feren petits grups d’afinitat formats per 10-15 persones, que escolliren un portaveu (que 
podia anar rotant) que era la única persona que podia parlar en els plenaris. Tanmateix, aquesta persona havia de consultar i asso-
lir consensos constantment amb el seu grup d’afinitat. Aquest sistema de funcionament, inspirat en les pràctiques de democràcia 
directa del DAN i altres grups anglosaxons, afegia més elements al debat amb els sectors trotstkistes i la seva defensa del «centralis-
me democràtic» com a necessitat per evitar que petits grups bloquegin el procés (quan es funciona per consens). També contrasta-
va, aquesta metodologia del consens, amb el mecanisme de funcionament del procés del Fòrum Social Europeu (AGP, 2004d).

158 Aquesta conferència permeté trobades entre activistes d’Europa de l’Est i l’inici d’una dinàmica de l’AGP als Balcans, 
encara que foren els activistes de l’Europa occidental que continuaren jugant un paper central en molts de rols clau del procés 
organitzatiu de la Conferència (AGP, 2006a).
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Pel que fa la presa de decisions, per part dels Convocants semblà important no repetir l’ex-
periència de la sessió plenària de Leiden amb 400 persones. En canvi, es va optar per realitzar 
petites reunions diàries del grup de treball sobre el procés de l’AGP per tal d’anar preparant 
l’assemblea final. Aquesta va consistir en un experiment de «consells de portaveus» que es con-
siderà de molt d’èxit per part dels activistes participants (AGP, 2006a).

Bona part de la Conferència es centrà, com és habitual des del naixement de l’AGP, en 
planificar accions: com oposar-se al pròxim G8 a Escòcia; com involucrar-se i quin paper jugar 
en el procés del Fòrum Social Europeu d’octubre a Londres; com donar suport als moviments 
veneçolans després dels darrers atacs imperialistes; el No Borders... (AGP, 2004d). Al mateix 
temps, els esforços cap a la internacionalització foren, en bona mesura, d’èxit. La conferència 
va servir com a catalitzador inicial pel procés de conformació del grup Dissent!, que tindria un 
paper important en la difusió d’informació i enxarxament amb altres actors que prendrien part 
de l’acció a Gleneagles contra el G8. En aquesta trobada de l’AGP també es van mantenir con-
verses inspiradores i prolífiques pel que fa la funció, els límits i els escenaris de futur de les con-
tracimeres. S’acordà fer una crida al DAG el dia d’obertura de la cimera del G8 i es coordinaren 
algunes tasques de caire pràctic —obrir una llista de correu per la coordinació internacional 
els mesos abans de la cimera. També s’hagué de fer front a l’amenaça d’atacs de grups feixistes 
durant la Conferència, així com afrontar el debat de com donar resposta als intents de grups 
sionistes de presentar la Conferència com antisemita (AGP, 2004d; Smith, 2005).

Si la conferència serví per conèixer i donar suport als grups locals que s’encarregaren de 
la logística, grups de treballadors en lluita de la regió, entre d’altres coses, cal remarcar com a 
punt fluix el dèficit de participació de minories ètniques, els constants problemes organitzatius 
i també el sorgiment d’alguns conflictes entre diferents sensibilitats de l’anarquisme.159 En 
general, es produïren serioses crítiques que acusaven alguns activistes de mostrar un tarannà 
prepotent i poc sensible que, sense dubte, entrava en contradicció amb els principis de l’AGP 
(AGP, 2004d; Indymedia, 2004).

Una vegada més en aquest context post-Cochabamba, quedà clar el gran contrast entre 
l’energia que emergia durant la Conferència i la seva continuació. La implicació ha tingut una 
tendència a la baixa i això ha impedit el manteniment de l’estructura de la xarxa i la materia-
lització dels projectes, més enllà de grans esdeveniments puntuals com les Conferències (AGP, 
2006a). Això no obstant, la Conferència de Belgrad permeté que sorgís un nou col·lectiu en el 
rol de Convocants, que aquesta vegada fou assumit per STAMP, un col·lectiu d’activistes fran-
cesos que, en part, sorgien de la xarxa Sans-Titre. La seva intenció era manejar la conferència 
de manera descentralitzada, atorgant a la filosofia i pràctica del DIY un paper central pel que 
fa la gestió i la logística, donant tanta importància a compartir habilitats pràctiques com als 
intercanvis teòrics (AGP, 2006a).

Coincidint pràcticament en el temps, també es celebrava a Quito, Equador, la primera 
edició del Fòrum Social de les Amèriques, entre el 25 i el 30 de juliol de 2004, que aplegà 
uns 10.000 participants. El fet que les primeres edicions del FSM s'haguessin celebrat a Porto 
Alegre les havia convertit, de facto, en convocatòries «americanes» del procés —també euro-

159 Concretament, entre els «lifestyle anarchists», d’una banda, i «social anarchists» i marxistes llibertaris, de l’altra, fent servir la 
terminologia de Bookchin (1995).
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pees—, de manera que, fins ara, no havia tengut tant de sentit una convocatòria americana en 
sentit estricte. També, una protesta important d’aquestes dates és la que es visqué a Nova York 
contra l’atac a Iraq en motiu de la Convenció Republicana que se celebrava del 29 d’agost al 4 
de setembre. La principal protesta aplegà prop de mig milió d’activistes antiguerra, antigloba-
lització corporativa i per la justícia social (Juris, 2008).

Una de les cites d’aquest 2004, emperò, fou la tercera edició del Fòrum Social Europeu, 
celebrat a Londres entre el 14 i el 17 d’octubre. D’entre els 25.000 participants —i els 100.000 
que s’afegiren a la marxa final— hi havia un sector vinculat a l’AGP que organitzà els seus 
propis espais autònoms al marge del Fòrum (Juris, 2008). De fet, l’espai autònom tenia la 
seva pròpia història. Des de les primeres converses organitzatives del FSE de 2004 es produí 
un «xoc» entre els anomenats «verticals» (principalment el Socialist Workers Party) i els «ho-
ritzontals» (diversos grups antiautoritaris). Aquests darrers decidiren organitzar els seus propis 
esdeveniments sota el cartell «Espais Autònoms», els quals foren organitzats per individualitats 
i diversos col·lectius de base. Hi hagué debats, tallers, accions d’entreteniment, etc. Formant 
part d’aquestes convocatòries, també es celebrà una reunió de l’AGP el divendres 15 d’octubre. 
En aquesta trobada, els participants van debatre sobre un nou concepte d’acció directa: «Chain 
Re-Flaction», el qual es basa en la idea d’anar més enllà dels DAG coordinant accions locals 
mitjançant Internet però, un cop acabada l’acció, debatre i analitzar-la virtualment. Era una 
proposta que pretenia posar en marxa un procés d’acumulació de coneixement i experiència 
a nivell global; nogensmenys, la sensació de sempre «començar de zero» era present quan es 
mirava de tirar endavant una acció. No oblidem pas que enfortir la difusió, el coneixement i 
l’experiència ha estat, des del principi, una de les principals funcions de la xarxa. Fou en un 
altre dels espais autònoms del FSE de Londres, el «Day of Dissent», que s’accelerà el procés de 
preparació de les accions contra el G8 a Gleneagles (Smith, 2005).

El gener de 2005 el Fòrum Social Mundial tornava a Porto Alegre, en la seva cinquena edi-
ció, i assolia una xifra rècord de participació, amb 150.000 delegats, la qual cosa indicava que el 
«cor» del procés continuava estant a Amèrica Llatina. Aquesta edició mirava de donar resposta 
parcial a moltes de les crítiques que s’havien vessat contra el procés organitzatiu del fòrum i la 
seva manca d’horitzontalitat. Per això, en aquesta ocasió, i després de la positiva experiència de 
l’anterior edició a Mumbai, el procés fou més «de base», i qui sap si aquest és un dels motius 
que expliquen l’èxit de participació (Juris, 2008). En aquest Fòrum també s’aprofità per fer una 
altra trobada de persones vinculades a l’AGP. La reunió va tenir lloc en el Caracol Intergalacti-
ka, el qual representava l’espai més horitzontal i autogestionat de tots els que acollí l’anomenat 
Youthcamp.160 Encara que la reunió no fou publicitada àmpliament, comptà amb participació 
de representants de l’AGP llatinoamericana, l’AGP d’Amèrica del Nord i l’AGP europea. Tal i 
com expliquen les cròniques d’aquesta trobada, després dels informes inicials de la situació en 
diferents llocs del món, la reunió es caracteritzà per un genuí desig de mantenir actiu l’enxarxa-
ment tot i la situació d’adormiment que patia l’AGP. És per això que es reconeixia la necessitat 
de discutir les millors maneres, i les més efectives, de cooperar i intercanviar idees i informació. 

160 El Caracol Intergaláktica era un dels barrios de l’Intercontinental Youth Camp, campament que reuní en aquesta ocasió 
50.000 persones. Poc estudiat, el Youth Camp és un dels espais més interessants que han acompanyat el procés del Fòrum Social 
Mundial des de la seva primera edició (veure Nunes, 2005; Mueller, 2005; Smith, 2005).
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Per això s’intentaria fer reviscolar la llista de correu globalaction@lists.riseup.net per tal d’iniciar 
un nou procés de comunicació, tan i tan necessari per tirar endavant els preparatius per la prò-
xima conferència global a Katmandú (Nepal) (Smith, 2005; AGP, 2005b).

L’altra cita remarcable del 2005 es produí entre el 2 i el 7 de juliol, quan es celebrava a 
l’Hotel Gleneagles (Escòcia) la reunió anual del G8. Com solia passar en la majoria de cimeres 
i reunions post-Gènova, es celebrava en un indret rural i força aïllat dels grans nuclis de pobla-
ció, si bé és cert que Gleneagles no es troba tan aïllada com altres indrets recents que havien 
escollit els mandataris. A Gleneagles, a diferència d’altres contracimeres anteriors, el debat 
entre la «violència» i la «no-violència» no esdevingué pas un tema major.161 L’activisme que volia 
entorpir la reunió desplegà una tàctica que s’havia desenvolupat dos anys abans en la cimera 
del G8 a Evian: bloquejar la logística de la reunió enlloc d’impedir l’arribada dels mandataris, 
quelcom complicat puix que solien arribar en helicòpter. Aquestes tàctiques es mostraren molt 
efectives a l’hora d’assolir graus tan alts d’autoorganització que la cimera s’interrompé a pesar 
d’una immensa operació policial que suspengué diverses llibertats civils (Harvie i altres, 2005). 
Això no obstant, les tàctiques també tenien els seus riscs i perills, com per exemple haver de 
mantenir una connexió entre protestes i bloquejos geogràficament dispersos, o com salvar el 
perill d’un aïllament respecte del públic general. Un dels principals reptes que hagué de superar 
la contraprotesta era el de fer front a la gran campanya pro-G8 que s’havia fet, intel·ligentment, 
per aquesta ocasió: el «Make Poverty History» i el concert Live8, esdeveniments que compta-
ven amb el suport de grans ONG com Oxfam i nombroses celebritats del món de la música, 
però que van desfermar tota mena de crítiques per part dels sectors més radicals de l’activisme 
(Harvie, 2005). Finalment, s’aconseguí interrompre la cimera, però no impedir-la. Tanmateix, 
hom la considera una més de les victòries «tàctiques» de l’activisme antiglobalització, encara 
que aquesta vegada no fou una victòria mediàtica: en un «gir de guió» del tot imprevisible, es 
produïren els atemptats del 7 de juliol a Londres, cosa que captà tota l’atenció mediàtica mun-
dial deixant de banda l’èxit que l’activisme havia assolit en relació a Gleneagles i la reunió del 
G8 (Harvie, 2005).

5.6. EL DECLIVI DE L’AGP

El declivi de l’AGP i la seva pèrdua constant de base social, d’una banda, i del paper com a 
referent radical de la resistència antiglobalització, per l’altra, era quelcom percebut des de feia 
temps. Un dels esdeveniments més simbòlics d’aquesta situació fou l’intent fallit d’organitzar 
una quarta Conferència Global. Això no obstant, a Europa encara es realitzaren dues Confe-
rències més, a França i Grècia.

5.6.1. L’INTENT FALLIT D’ORGANITZAR UNA QUARTA CONFERÈNCIA GLOBAL: LA REUNIÓ DE 

161 Tal i com explica Harvie i altres (2005), es parla de «Gleneagles» per referir-se a tota una sèrie de protestes i accions al vol-
tant de l’Hotel Gleneagles durant els dies de la reunió, però en el benentès que les protestes tingueren lloc arreu d’Escòcia central 
i en un període de temps que s’allarga alguns mesos.
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CONSULTA DE L’AGP

La quarta Conferència Global de l’AGP s’havia intentat preparar en diverses reunions i estava 
programada per dur-se a terme a Katmandú, Nepal, el 2005, però s’hagué de traslladar a Ha-
ridwar (Uttaranchal, al nord de l’Índia) per problemes organitzatius.162 Com que no hi havia 
prou «quòrum» internacional, aquesta conferència es rebatejà com «PGA Consultation Meeting» 
i s’aprofità per debatre sobre la situació actual de la xarxa i idees per rellançar la coordinació 
(AGP, 2005c).

Així, entre els dies 7 i 10 d’octubre de 2005, unes cinquanta persones de diferents països 
(Índia, Nepal, Bangladesh, Tailàndia, Alemanya, Estat espanyol, Grècia, Regne Unit, Ucraï-
na i Estats Units) es reuniren a Haridwar (Índia) per una consulta preparatòria prèvia a la 4a 
Conferència Global de l’AGP. Problemes tècnics i de vises impediren la participació d’activistes 
d’Amèrica llatina i Àfrica. Aquesta trobada serví per enfortir i conèixer els processos locals de 
l’AGP a l’Índia i fou un intent de rellançar la coordinació global de la xarxa després d’uns anys 
de retrocés. Durant les reunions s’abordaren diferents qüestions com ara l’anàlisi de la situació 
de les lluites de base i de l’AGP en diferents indrets del món. També es féu una pluja d’idees i 
suggeriments per enfortir el procés de l’AGP després de versar sobre els motius que havien por-
tat a la manca de coordinació global des de 2001 i del desenvolupament desigual del procés de 
l’AGP en diferents regions en els darrers anys. Entre alguns motius que s’exposaren hi trobam: 
(1) manca de visibilitat de l’AGP fins i tot en accions dutes a terme fonamentalment per orga-
nitzacions que en són part; (2) la decisió de concentrar-se en els processos regionals, que tengué 
com a conseqüència una menor circulació d’idees i lluites a escala global (que havia alimentat 
prèviament el desenvolupament de la xarxa) (AGP, 2005e; AGP, 2005f).

Així, algunes de les estratègies proposades per reviure el procés foren: (1) fer l’AGP més 
visible a escala global mitjançant el rellançament del butlletí de l’AGP; (2) preparar un «kit de 
l’AGP» amb informació sobre la xarxa; (3) organitzar intercanvis polítics de llarga durada entre 
moviments socials de distintes regions, i recollir i fer circular materials artístics i culturals. La 
reunió també serví per exposar i intercanviar informació sobre pròximes convocatòries i mobi-
litzacions, mentre s’aprofitava per posar fil a l’agulla a la discussió de com engegar de bell nou 
el procés global de l’AGP creant algunes comissions de feina i amb una pluja d’idees per anar 
desenvolupant més endavant. En realitat, no es posà cap data per a la pròxima Conferència 
Global perquè es considerà que no hi havia quòrum suficient per una decisió així. Tanmateix, 
sí que es consensuaren alguns temes que s’haurien d’abordar.163 També es proposà una data per 
una sessió global de xat en la pàgina d’Indymedia (en la que participà menys gent de l’espera-
da) però que havia de servir per ampliar l’abast i la participació en les discussions que s’havien 

162 Per exemple la la trobada de l’AGP asiàtica a Katmandú (Nepal) el 29 de setembre de 2004, la que es produí durant el 
FSM de 2005 a Porto Alegre (sense presència asiàtica), o la del 3 de juliol de 2005 a Edinburg (AGP, 2004e; AGP, 2005b; AGP, 
2005d).

163 Els temes eren: gènere; sobirania alimentària; mobilitzacions globals contra el capitalisme i els seus instruments (OMC, 
G8, FMI/BM, TLC, etc.); construcció de poder popular des de la base (i la seva relació amb el poder establert i les seves institu-
cions); construcció d’alternatives descentralitzades i la posta en comú d’informació i recursos; guerres imperialistes i d’agressió i 
les lluites d’Iraq, Palestina, Afganistan, etc; privatització de serveis públics i recursos comuns (aigua, formes de vida, etc.); la «(re-)
construcció» de relacions comunitàries horitzontals; fonamentalisme religiós i el suposat «xoc entre civilitzacions»; caos climàtic; 
feina amb jovent (continuïtat generacional en els moviments socials); aspectes polítics relacionats amb el finançament, donants i 
les dinàmiques de canvi social; inclusió de regions on la xarxa de l’AGP no té apenes presència (AGP, 2005e).
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tingut a Haridwar (AGP, 2005e; AGP, 2005f).
Cap a principis de 2006, la sisena edició del Fòrum Social Mundial estrenava format. 

Aquesta ocasió es celebraria de manera «policèntrica», en tres ciutats de continents diferents 
—Bamako, Caracas i Karachi— i durant un període de tres mesos. Aquesta fórmula era, pre-
sumiblement, un intent d’evitar les dificultats inherents a travessar el món per acudir a la cita 
per part de molts activistes i organitzacions (Juris, 2008). El propi Fòrum Social Mundial ex-
perimentava, per tant, dificultats similars a les que havien patit activistes de l’AGP per celebrar 
cimeres mundials, tot i que la naturalesa autogestionària de l’AGP encara ho dificultava més. 
Aquell mateix any, entre el 4 i el 7 de maig, es duia a terme la quarta edició del Fòrum Social 
Europeu, que es movia fins a Atenes, Grècia, amb la participació de 35.000 persones i unes 
100.000 en la marxa final contra la guerra (Juris, 2008). Un dels fets remarcables de l’any fou, 
sense dubte, la protesta contra el G8 a Sant Petersburg, Rússia, que es reunia entre el 15 i el 17 
de juliol. Aquesta fou la primera gran mobilització «antiglobalització» en aquest país.

5.6.2. LA QUARTA CONFERÈNCIA EUROPEA DE L’AGP (2006)

Després d’algunes reunions preparatòries, com la de novembre de 2005 a França o la d’abril 
de 2006 a Budapest, Hongria, la quarta Conferència es celebrà a França entre els dies 19 d’a-
gost i 3 de setembre de 2006 en diferents localitats del país (Lyon, Toulouse, Dijon, Bellevue 
i Frayssinous), i fou acollida per la xarxa Sans-titre i el col·lectiu STAMP (AGP, 2006a; AGP, 
2006b; AGP, 2006c).164 Aquesta Conferència va estar separada en dues «fases»: la primera era 
descentralitzada, tot escampant geogràficament diferents activitats (entre el 19 i el 27 d’agost); 
la segona fase era la de reunió centralitzada, concretament a Dijon (entre el 30 d’agost i el 2 de 
setembre).

Durant l’etapa descentralitzada es realitzaren les següents activitats:
• Al llogaret rural de Frayssinous la programació incloïa força discussions sobre diferents 

temes com per exemple una entre adults i infants sobre temes d’infància, educació, dis-
criminació per motius d’edat i control social; però també sobre lluites antiindustrials i 
resistència camperola contra l’agroindústria. També hi hagué activitats pràctiques com 
tala de llenya, maçoneria (construcció), gravat en relleu, ràdio, construcció amb infants 
d’un espai de joc per infants (Indymedia, 2006).

• A Lyon hi hagué debats sobre diversos temes com ara: antipatriarcat i lluites antihete-
rosexistes, feminismes i qüestions de gènere; sobre «necrotecnologies» (biotecnologia, 

164 Sans-titre és una xarxa de grups i individualitats compromeses amb els espais autònoms i alternatius (ja siguin urbans, 
rurals, okupats...) així com també amb les lluites anticapitalistes o antiautoritàries. Molta gent s’involucrà en l’AGP a través 
de Sans-titre; al cap i a la fi, els principis i funcionament de les dues xarxes són molt similars: sense membres ni representants, 
Sans-titre es defineix de manera iconoclasta com una no-xarxa que, per no tenir, no té ni nom. La seva història està lligada a 
l’AGP i a les diferents cites d’acció global que es remunten a la Caravana Intercontinental i Seattle. De fet, Sans-titre ha coordinat 
bona part de l’activisme de parla francesa en les principals accions antiglobalització, les caravanes i els No Border Camps. La seva 
existència és d’alguna manera nòmada, associada als espais en què habiten (AGP, 2006b).
STAMP, per la seva banda, era el convocant de l’AGP Europa en aquella època. Està composat per una sèrie de persones de dife-
rents llocs francòfons i es forma a partir d’una afinitat entre activistes que portaven temps treballant junts. Hi ha des d’artistes vi-
suals fins a membres de hacklabs, passant per grups feministes, estudiants, pagesos cooperativistes i okupes. Així, STAMP sorgeix 
ad hoc per allotjar la Conferència Europea. La seva relació amb Sans-titre és d’independència però coordinació (AGP: 2006b).
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nanotecnologia, indústria farmacèutica, «tecnopolis» (monopolis tecnològics); sobre 
societats del control i polítiques de seguretat (videovigilància, biometria, repressió i 
noves tecnologies); sobre racisme, postcolonialisme, lluites sobre immigració, l’abolició 
de les fronteres; i finalment anàlisis i reflexions sobre la situació del moviment social. 
Endemés, en aquesta ciutat hi hagué algunes activitats pràctiques o tallers de samba i 
elaboració de pancartes (Indymedia, 2006).

• A la granja de Bellevue els temes de formació i debat foren: com guanyar en autonomia 
pràctica, política i social mitjançant intercanvis, compartició de recursos, mutualit-
zació i construcció comunitària; i també sobre la destrucció mediambiental global 
causada pel sistema capitalista, així com el desenvolupament d’alternatives autònomes 
i ecològiques. Les activitats pràctiques en aquesta granja anaren des de munyir animals 
per obtenir llet, elaboració de pa i jardineria fins a tala de fusta i construcció sostenible 
(Indymedia, 2006).

• A Dijon, mentrestant, es realitzà formació en temes com ara el desenvolupament i la 
preservació d’espais autònoms (okupacions, espais autogestionats, projectes col·lectius 
urbans o rurals); també les lluites digitals, tocant temes com l’estat d’Indymedia, ser-
vidors activistes i estructures de comunicació autònomes, resistències digitals (P2P, 
programari lliure, etc.); o també balanç de les lluites socials i perspectives de futur com 
és el repte de desafiar la «guetització» de les lluites radicals. Pel que fa les activitats 
pràctiques, n’hi hagué sobre construcció d’un espai per a reunions, una oficina i una 
biblioteca, així com la posta a punt de la logística de la conferència centralitzada que 
s’havia de preparar uns dies després (Indymedia, 2006).

• Finalment, a Toulouse, es parlà d’autonomia d’habitatges i energia, accés a la terra i 
experiències de compartiment, gentrificació i urbanisme (reconstrucció dels barris, 
eliminació dels vincles socials, exercir el control social). Tot això anà acompanyat de 
tallers pràctics sobre construcció DIY i activitats diverses com ràdio i elaboració de 
fulletons (Indymedia, 2006).

Pel que fa l’etapa centralitzada de la conferència, es pot dir que es realitzaren debats molt 
importants en el si de l’AGP sobre la seva pròpia naturalesa, així com possibles estratègies 
d’acció i, de bell nou, la qüestió de «sortir del gueto activista» (en cas que es considerés neces-
sari). Val a dir que en cap cas s’abordà una proposta de discussió sobre una eventual «estratègia 
revolucionària mundial» —decidir sobre això seria en bona mesura contrari al tarannà dels 
membres actuals l’AGP—, sinó que simplement s’intercanviaren punts de vista sobre estratègi-
es que moviments concrets estaven duent a terme en aquella etapa (AGP, 2006a).

5.6.3. LA CINQUENA CONFERÈNCIA EUROPEA DE L’AGP (2008)

L’any 2007 s’encetava amb la celebració de la setena edició del FSM, entre el 20 i el 25 de gener. 
Aquesta vegada, i com a esdeveniment inèdit, el fòrum es celebrava completament a Àfrica per 
primera vegada, concretament a Nairobi, Kènia. El nombre de participants es reduí respecte 
d’edicions anteriors —hi hagué unes 50.000 persones— i es visualitzà una forta presència 
d’ONG en detriment de col·lectius de base (Juris, 2008). El FSM passaria a un format bianual, 
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promovent un «Dia de Mobilització Global» els anys en què no s’hagués de celebrar. També cal 
remarcar la celebració del primer Fòrum Social dels EEUU, a la ciutat d’Atlanta del 27 de juny 
a l’1 de juliol (Juris, 2008).

L’any també estaria marcat per la gran protesta contra el G8 a la localitat alemanya de Hei-
ligendamm, el 2 de juny, que culminà amb els bloquejos dels dies 6, 7 i 8 de juny, convertint-se 
en la major acció massiva dels darrers anys (Juris, 2008). Uns 10.000 manifestants van bloque-
jar els principals accessos a Heiligendamm, trencant la zona de «no-manifestació» que les auto-
ritats havien establert al voltant de les valles de protecció. Era la major operació de seguretat de 
la història d’Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Això no obstant, l’organització de la 
cimera del G8 no tingué més remei que fer arribar els delegats mitjançant helicòpters i vaixells 
per mor de l’efectiu bloqueig que feren els activistes. Les tècniques de blogueig foren variades: 
asseure’s a la carretera, construcció de barricades, traspassar les línies policials per accedir a 
zones de bloqueig. Malgrat el gran dispositiu policial, la gran presència d’activistes desbordà el 
desplegament i posà en dificultats el desenvolupament normal de la cimera. Després d’una set-
mana de protestes diverses, la xifra de persones detingudes superava les 700 (Indymedia, 2007).

La cinquena Conferència europea de l’AGP es va dur a terme a Grècia amb tot un seguit 
d’activitats que ompliren els dies des del 18 fins al 27 d’agost de 2008. La trobada s’havia or-
questrat en una sèries de reunions preparatòries i després d’una gira d’enxarxament anomenada 
«infotour» que passà per ciutats com Istambul, Sofia, Bucarest, Ljubliana, Budapest i Bratislava 
(AGP, 2007).165 A diferència de les Conferències anteriors, en aquesta ocasió els convocants no 
foren grups locals sinó una xarxa activista dels balcans, la Balkan Decentralised Network, que 
s’inspirava en els 5 principis de l’AGP (AGP, 2008b). Havia estat complicat trobar convocants 
locals que volguessin assumir la tasca d’organitzar la conferència, de manera que aquesta xarxa 
es forjà durant la gira infotour el setembre de 2007 (AGP, 2008b).

La intenció d’aquesta reunió era obrir una discussió sobre activisme local en combinació 
amb una perspectiva global. Així, es plantejava la discussió sobre el futur de l’AGP i el seu 
procés, així com el d’altres projectes, temes i idees per a l’acció (Indymedia, 2008). S’abordaren 
tota una sèrie de temes ja habituals dels darrers encontres, com per exemple: espais autònoms 
i okupació, patriarcat, gènere, feminisme radical, antirepressió, antimilitarisme, biotecnologia, 
lluites ambientals, espais indígenes, antiglobalització, G8, activitats DIY, fanzines, infoshops, 
Infopoints de l’AGP, terra i autonomia, ecocomunitats, lluites digitals i servidors autònoms, 
eines Indymedia, precarietat i flexibilitat, teoria radical, enxarxament productiu, alternatives 
locals, activisme, etc. El tarannà general de la Conferència fou el de intercanviar experiències 
d’activisme i aprofundir en la formació i debat en els temes habituals dels cercles implicats po-
líticament (AGP, 2008c; Riseup, 2008).

La conferència es dugué a terme a la ciutat d’Alexandroúpoli, concretament en alguns dels 
seus espais universitaris. De fet, el dia abans de l’inici previst de la conferència, un grup de 
persones va ocupar sense autorització aquests espais. No hi hagué gaires dificultats per fer això 
gràcies a les limitacions que estableix la legislació grega pel que fa a l’entrada de forces policials 
en seus universitàries, i també gràcies a les relacions amistoses que els «okupes» establiren amb 

165 Es realitzà una reunió preparatòria a Maribor (Eslovènia) entre el 4 i el 6 de març de 2008 (AGP, 2008a) i una altra a 
Tessalònica (Grècia) del 19 al 21 d’octubre (AGP, 2007).
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els i les treballadores dels serveis de la universitat (PGA, 2008d).
El procés que conduí a la celebració d’aquesta conferència estigué farcit de dificultats, can-

vis de plans i reprogramacions. Tanmateix, es remarca que, a diferència de Dijon, on els grups 
francòfons tenien les seves pròpies estructures de comunicació, aquesta ocasió el procés fou més 
transparent: es dugué a terme via correu electrònic en la llista de distribució de l’AGP europe-
a.166 El col·lectiu que finalment assumí la responsabilitat concreta d’allotjar la conferència era 
de la ciutat de Komotini. Hi havia molt poques persones que coneguessin bé el context local, la 
qual cosa fou una font constant de conflictes i dificultats. Alguns dels principals inconvenients 
per dur a terme una conferència en condicions, però, foren la impossibilitat d’obtenir visats per 
part de molta gent que volia participar i els canvis de lloc i de data poc abans de l’inici de la 
conferència (PGA, 2008d). A això cal afegir-hi complicacions logístiques que s’hagueren d’a-
nar superant amb el pas dels dies, com és el cas de les queixes per la quantitat i la qualitat del 
menjar. La vessant positiva de tot plegat, tal i com remarquen alguns activistes, és que molta 
gent hagué d’implicar-se més en el procés organitzatiu i això difuminà l’especialització de rols 
tan habitual en altres conferències (PGA, 2008d). Aquesta seria l’última Conferència de l’AGP, 
deu anys després del naixement formal de la xarxa en aquella assemblea de Ginebra el 1998.

A TALL DE CONCLUSIÓ

Les lluites organitzades pel reconeixement de drets dels pobles indígenes i pel drets d’accés a la 
terra adquireixen molta importància a Amèrica Llatina a principis dels anys 1960. És en aquest 
context que cal analitzar l’aparició del moviment zapatista. Tot i que l’aixecament de l’EZLN 
—que fou força mediàtic— agafà per sorpresa molta gent, la realitat és que és el resultat de tot 
un procés de llarga durada que implica organitzacions indígenes, camperoles i grups d’esquerra 
revolucionària que durant anys estigueren actuant en sòl xiapanenc. El rerefons del zapatisme 
és ampli: l’indigenisme, el procés d’independència de Mèxic i les figures de Vicente Guerrero, 
Emiliano Zapata i Pancho Villa, el moviment estudiantil i la repressió que patí, especialment 
en la «massacre de Tlatelolco», i l’aparició de grups revolucionaris que vingué a continuació, 
el creixement de moviments camperols —de la mà del Congrés Indígena i la influència de la 
Teologia de l’Alliberament—, i els acords de liberalització entre Mèxic i el FMI que, ja des de 
l’any 1976, enceten una etapa en què l’Estat mexicà aplicaria els plantejaments neoliberals en 
les seves polítiques econòmiques.

El zapatisme, que s’aixeca en armes l’1 de gener de 1994, renuncià ben aviat a qualsevol 
metodologia de lluita armada i intents de conquerir el poder polític per donar pas a una etapa 
en què les armes tindrien un paper simbòlic i la mobilització de la societat civil adquiriria tot 
el protagonisme. D’aquesta manera, el conflicte s’internacionalitzà, no només pel que fa la 
seva repercussió mediàtica, sinó sobretot perquè sorgiren nombroses xarxes activistes de suport 
zapatista a Amèrica i Europa. El que començà essent un lluita de guerrilla «clàssica», s’anà 
transformant —gràcies a la seva interacció amb les comunitats indígenes, les organitzacions 
de la societat civil i els grups de drets humans que s’acostaren a la regió per donar suport a l’ai-

166 La coneguda pga_europe_process@squat.net.
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xecament— en una poderosa xarxa global de suport zapatista. Així, encara que l’EZLN és un 
moviment dedicat principalment a la lluita pels drets dels indígenes de Chiapas, ha tingut èxit 
en convertir la seva particular lluita en un símbol per altres lluites, tot universalitzant la seva 
crida. La seva apel·lació era a la solidaritat global basada en la diversitat i l’autonomia. Quedava 
oberta, per tant, una via a la radicalització democràtica com a principal estratègia política per 
plantar cara al neoliberalisme.

El zapatisme promogué trobades internacionals entre amplis moviments de base que com-
batien un o diversos aspectes de les polítiques neoliberals sota l’auspici d’institucions com el 
FMI o el BM. Foren aquestes trobades, vertaders antecedents del que anys després seria el Fò-
rum Social Mundial, que tingueren un paper clau en traslladar la incipient articulació d’una re-
sistència global cap a un terreny que anava més enllà de l’esfera del zapatisme. Un dels projectes 
que sorgiren dels «Encuentros» zapatistes fou el de crear una xarxa mundial de coordinació entre 
lluites i moviments per fer front al neoliberalisme i les principals institucions que el promouen. 
Aquest projecte, que ara era més viable gràcies a les sinergies que s’havien creat en els Encuen-
tros, acabà esdevenint la xarxa Acció Global dels Pobles, que en els seus primers anys d’existèn-
cia jugà un paper clau a l’hora de promoure i coordinar accions contra l’OMC, entre d’altres.

L’AGP aglutinava un ample ventall: des de moviments rurals de masses, moviments in-
dígenes i organitzacions de dones del Sud fins a grups ecologistes, anarquistes i autònoms 
d’acció directa del Nord, passant per sindicats i organitzacions anticapitalistes. La conferència 
fundadora de l’AGP es realitzà a Ginebra l’any 1998 i serví per posar les bases del projecte, que 
no era cap organització en el sentit tradicional, sinó que es limitava a exercir una funció de co-
ordinació d’iniciatives. La idea de múltiples resistències que es coordinen ens pot semblar força 
natural i òbvia avui per avui, però sens dubte, quan l’any 1996 a Chiapas es va convocar l’En-
cuentro, era quelcom innovador. Els col·lectius implicats en l’AGP posaren en marxa accions 
de protesta i campanyes que contribuirien de manera decisiva a donar un impuls a l’emergent 
«moviment antiglobalització», com les protestes de Ginebra contra l’OMC i el G8, l’any 1998, 
data que es convertí en un «dia d’acció global» contra el neoliberalisme.

Tanmateix, hi ha motius per pensar que en realitat el paper de l’AGP es pot analitzar divi-
dint la seva acció en tres fases diferenciades. La primera, la dels «Dies d’Acció Global», significa 
un procés d’autonomització de la lluita contra el neoliberalisme i l’EZLN: el que començà es-
sent una crida promoguda pel zapatisme, anà adquirint dinàmica pròpia i independent del pro-
cés xiapanenc. La fórmula dels DAG assolí gran èxit de seguiment durant alguns mesos, esde-
venint el model de protesta hegemònic contra les institucions financeres en l’etapa pre-Seattle.

La segona fase, la de les grans contracimeres, neix amb Seattle el 1999 i s’allarga fins Gèno-
va, l’estiu de 2001. En aquest període l’AGP va perdent de mica en mica el seu papar de liderat-
ge de les accions antiglobalització, donant pas a un paper creixent d’altres xarxes i articulacions 
molt més diverses pel que fa visió del canvi social i metodologia activista. Prova d’això en són 
els diversos conflictes sorgits de Seattle en endavant en el si de l’activisme per la presència de 
diversos corrents i plantejaments de l’activisme coincidiren en un mateix espai i temps. Així, 
en cites com Seattle, Praga o Gènova, compartiren escenari moviments que pretenien construir 
una coordinació a llarg termini amb altres que hi acudien de manera puntual; moviments que 
s’afanaven al pur activisme amb altres que volien aprofitar l’ocasió per dur a terme activitats 
formatives, de discussió i debat. Durant aquesta fase les tàctiques activistes entraren en un pro-
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cés d’assaig i error i una dinàmica alhora proactiva —implementant innovacions tàctiques— i 
reactiva —que s’adaptava a la resposta policial. En aquest sentit es pot explicar la pèrdua de 
lideratge de l'AGP per un motiu addicional: les conferències globals de l'AGP, celebrades cada 
dos anys —un període molt llarg atesa l'acceleració dels esdeveniments entre 1999 i 2001—, 
realment no tingueren una vocació proactiva, en el sentit d'anticipar-se als esdeveniments i 
marcar una estratègia; en realitat normalment el que han fet ha estat consolidar, legitimar i 
formalitzar situacions i processos que, de facto, ja s’estaven aplicant o succeint. Tanmateix, sense 
els debats tàctics sorgits en les contracimeres no s’entenen molts dels canvis en els principis de 
l’AGP.

La tercera fase de l’AGP s’inaugura després dels esdeveniments de Gènova i la Conferència 
Global de Cochabamba, el 2001. Es caracteritza, a grans trets, pel debat sobre la qüestió de la 
violència i l’esgotament del model de contracimeres. D’alguna manera l’escenari es trasllada 
cap a un replegament i un retorn a la feina de base i deslocalitzada.167 Això, en la pràctica, ha 
suposat en el millor dels casos un retorn a la tasca activista quotidiana dels moviments impul-
sors de l’AGP; en el pitjor dels casos, una desaparició de grups i col·lectius. Així, el principal 
problema que experimentà l’AGP a partir de Cochabamba fou la seva pèrdua constant de base 
real. I els seus conflictes i desenvolupamentseriors es poden explicar, en bona mesura, com 
una lluita per fer front a aquest problema, que tanmateix seria permanent. Endemés, era lògic 
que una xarxa nascuda amb clara vocació per a l’acció experimentés problemes quan el propi 
activisme experimentava greus dificultats per dur a terme accions de protesta que eren atacades 
amb duresa per policia, mitjans i el distanciament de sectors com les grans ONG que tenien un 
altre enfocament estratègic del canvi social i del seu paper en el si del moviment. Així, les con-
tracimeres ja no tenien tan sentit quan els conflictes originats pel capitalisme global ja havien 
adquirit certa visibilitat. Tot i que les accions massives continuarien més enllà de Gènova, els 
fòrums socials mundials i regionals els substituirien com a principals expressions públiques del 
moviment «antiglobalització». En aquesta fase final de l’AGP es produí un intens debat sobre la 
qüestió de la visibilitat de l’AGP. Hi havia persones que defensaven que la xarxa és una eina de 
coordinació i comunicació però que en cap cas ha de fer campanyes amb el nom explícit d’AGP, 
ja que això té el perill de convertir l’AGP en una marca o etiqueta i entrar en certes dinàmiques 
de les grans organitzacions que tots criticam perquè no congenien amb l’esperit de l’AGP. Però, 
hi havia també gent que defensava la importància de donar visibilitat a la xarxa perquè només 
així més gent s’hi adheriria i mantendríem una base real.

En definitiva, enllaçant els moviments de resistència en tots els continents i entre diversos 
sectors, des de l’ecologisme fins al sindicalisme i les organitzacions de camperols sense terra, 
podria dir-se que l’AGP ha estat un dels processos més influents en l’aixecament contemporani 
de la política alterglobalitzadora i anticapitalista. Més que les seves innovacions i mecanismes 
peculiars de funcionament, el seu principal llegat rau, possiblement, en incrementar la comu-
nicació i l’acció coordinada entre els moviments socials radicals del món: l’AGP havia creat el 
marc idoni per a la circulació d’idees i pràctiques i la transmissió de coneixement en un context 
històric en el qual això era possiblement prioritari.

167 Aquesta era, en bona mesura, una característica del conjunt del moviment en aquest període (Pastor, 2007b).
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1. INTRODUCCIÓ: L’AGP I LA SEVA ONTOLOGIA DIFÍCIL DE DESGRANAR

Les transformacions endegades a mitjan del segle XX no només han suposat tota una sèrie de 
canvis pel que fa l’economia, la política i la societat, sinó que també han suposat un «terratrè-
mol» teòric de gran dimensions. Nous paradigmes pel que fa la teoria social i les ciències socials 
apel·len a nocions com «xarxa», «fluïdesa», «globalització» o «transnacional», cosa que enriqueix 
i complica a parts iguals els esforços per interpretar la realitat. Tot plegat s’ha traslladat al 
camp dels estudis dels moviments socials, que de mica en mica han anat incorporant aquestes 
dimensions de globalitat i transnacionalitat, alhora que s’ha pres seriosament el desafiament 
dels paradigmes de la «xarxa» per abordar l’estudi de la mobilització social. L’Acció Global dels 
Pobles, per la seva banda, té una sèrie de característiques que encara fan més problemàtiques 
aquestes qüestions. La raó principal és que l’AGP té una ontologia difícil de desgranar: no 
encaixa en els models tradicionals d’organització, clarament delimitables per una pertinença 
oficial; tampoc no és una xarxa absolutament fluïda i distribuïda, puix que conté elements 
centrals i organitzadors. Així, si llegim l’AGP com una organització o aliança —és a dir, com 
quelcom fix— ocultem bona part de la seva naturalesa dinàmica i provisional; simètricament, 
si la interpretam en termes dinàmics de procés, deixam de banda alguns trets institucionalitzats 
que també la caracteritzen. Al mateix temps, si hom llegeix l’AGP des del seu vessant purament 
formal incorre en el risc de despolititzar i deshistoritzar la seva naturalesa; però, si ens centrem 
exclusivament en el paper polític que ha jugat en el context de l’ona de protestes del canvi de 
segle, segurament obviem equivocadament els mecanismes «micro» que la fan ser un vertader 
projecte polític sui generis.

No és casual, per tant, que ens trobem amb tota una diversitat d’interpretacions teòriques 
de l’AGP. Dels diferents intents que s’han fet, alguns són molt elaborats, mentre que d’altres són 
tangencials; alguns s’insereixen en un programa de recerca empírica més àmplia, mentre que 
d’altres es mantenen en un àmbit teòrico-especulatiu de vocació més filosòfica que no pas em-
pírica. En tot cas, en aquest capítol intentem reconstruir críticament i emmarcar les diferents 
interpretacions de la naturalesa de l’AGP, que alhora s’insereixen en vàries tradicions polítiques 
i sociològiques. Cal dir que aquestes són les interpretacions de l’AGP que s’han fet —i que hem 
descobert durant la nostra recerca—, no pas totes les que es podrien fer. Endemés, aquestes in-
terpretacions de l’AGP no són necessàriament excloents entre elles; de fet, tenen alguns aspectes 
complementaris puix que sovint es centren tan sols en algunes dimensions particulars.

Aquest capítol comença amb l’anàlisi de l’AGP en el marc del «nou internacionalisme» 
postulat per autors com De Angelis (2000), que entenen que es diferencia de les manifestacions 
internacionalistes anteriors per mor del seu abast planetari, la pluralitat i heterogeneïtat d’actors 
socials que implica, la mena de solidaritat recíproca que encarna, i la manera en què combina les 
necessitats immediates amb la utopia. A continuació, en segon lloc, s’aborda l’enfocament de les 
xarxes transnacionals d’activisme de la mà de Keck i Sikkink (1998), Bennett (2005) i Retain 
(2007). En aquest cas, s’afirma que existeixen dues eres de l’activisme transnacional encarnades 
per les xarxes d’incidència política. Les de «segona era» es distingeixen de les altres perquè estan 
protagonitzades per un activisme de masses multitemàtic d’estructura policèntrica o distribuï-
da, una tàctica de protesta massiva i no tan de lobbying i una agenda de justícia social diversa. 
En tercer lloc, gràcies a l’aportació de Wood (2002), analitzarem les coalicions internacionals 
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que s’articulen al voltant de quatre eixos principals:  el nombre de membres, la temporalitat, la 
naturalesa dels enllaços i el tema. A continuació, veurem l’enfocament de l’AGP en el marc dels 
«contrapúblics transnacionals» (Olesen, 2005b, 2011; Juris, 2008; Warner, 2002), que conside-
ra que els diversos moviments socials globals es poden considerar com a contrapúblics transna-
cionals que s’encarnen físicament durant les reunions i conferències globals. També abordarem 
l’anàlisi de l’AGP en el marc dels «espais de convergència» (Routledge, 2003, 2004, 2005), un 
dels intents teòrics més importants d’analitzar l’AGP fent servir noves eines conceptuals que 
permetin comprendre i criticar les xarxes de globalització de base, tot aportant una dimensió 
espacial als enfocaments teòrics de les xarxes. Finalment, autors com Painter (2003) interpreten 
l’AGP com una manifestació de la «multitud», és a dir, com un subjecte polític potencial format 
per un conjunt de singularitats que no són reductibles a una unitat, sinó que preserven les seves 
diferències. En cadascun dels següents apartats s’inclou una valoració crítica dels avantatges i 
limitacions d’aquestes diferents interpretacions de l’AGP.

2. EL NOU INTERNACIONALISME

En aquesta secció abordarem una primera interpretació que s’ha fet del paper de l’AGP, que no 
és altra que l’intent d’inserir-la en un corrent més ampli de «nou internacionalisme» caracte-
rístic del pas del segle XX al XXI. Així, ens basam principalment en aportacions com la de De 
Angelis (2000), que postula l’existència d’un «nou internacionalisme» representat, entre d’al-
tres, per processos com el Zapatista i l’AGP. A continuació revisarem críticament les hipòtesis 
d’aquest «nou internacionalisme» per veure en quina mesura serveixen com a marc interpretatiu 
de l’AGP.

2.1. CAP A UN «NOU INTERNACIONALISME»

Hi ha diversos autors que, des de perspectives diferents, han postulat l’existència d’un «nou 
internacionalisme», que arriba de la mà de la nova onada de protesta «antiglobalització». En 
aquesta secció ens centrarem en De Angelis (2000) perquè aquest autor emmarca l’AGP com 
una forma d’internacionalisme d’arrel zapatista que, alhora, s’insereix en la teorització d’un 
«nou internacionalisme». La tesi del sorgiment d’aquesta nova mena d’internacionalisme, que 
segons De Angelis encara està en procés de crear-se, prové de l’observació d’un increment de la 
coordinació de lluites i campanyes que van en una línia diferent de les pràctiques habituals del 
«vell internacionalisme». Així, segons aquesta interpretació, la força motriu del «nou internacio-
nalisme» no és pas una ideologia comuna sinó les necessitats pràctiques de diferents moviments 
dintre del context de l’economia global. En aquest sentit, hi ha dos criteris bàsics que serveixen 
a l’autor per fer aquesta distinció entre el «vell» i el «nou» internacionalisme: en primer lloc, la 
relació entre les dimensions nacionals i internacionals de lluita; en segon lloc, la relació entre 
el moviment obrer i els altres moviments. Defensa l’autor que, en el «vell internacionalisme», 
l’objectiu immediat de lluita era estatal, i l’internacionalisme era d’alguna manera instrumental 
d’aquest objectiu estatal. Això reflectia les condicions de l’època, on el caràcter global del ca-
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pital era limitat. En el «vell internacionalisme» la solidaritat s’entén simplement com una ajuda 
externa, resultat de la simpatia o sentiment i la unitat transfronterera i transtemàtica. Normal-
ment, emperò, aquesta unitat estava plantejada en termes instrumentals cap a una finalitat, i la 
naturalesa d’aquesta finalitat estava, en general, definida fora del procés d’unificació (recom-
posició). Ara, en canvi, s’observa que les pràctiques socials dels nous moviments ens porten a 
pensar el procés d’unificació per les seves formes, objectius i mecanismes, més que no pas pels 
seus resultats en funció d’una idea abstracta o d’una ideologia donada. A continuació analitzam 
amb més detall el marc interpretatiu que estableix l’autor.

De Angelis (2000) diu que, segons el marc «tradicional» o «pre-dècada dels 1970» d’ana-
litzar l’internacionalisme i la solidaritat obrera, tenim que aquestes eren enteses, senzillament, 
com una ajuda externa com a resultat d’una crida a la unitat. Això no obstant, el rerefons 
d’aquesta unitat estava, generalment, formulat com a instrumental a una meta. La naturalesa 
d’aquesta meta era, sovint, definida fora del procés d’unificació per una secció del moviment, 
mentre que les altres seccions tenien la veu silenciada: el seu suport i ajuda anava acompanyat 
d’una mena d’«autosacrifici» per una causa, i contenir la crítica per tal de prosseguir en la meta. 
La lògica de la meta era definida, en termes generals, per la intelligentsia que s’havia autopro-
clamat fora de la totalitat del moviment real i que tenia «vertadera consciència», en contrast a 
la «falsa consciència» de les masses (De Angelis, 2008). Ara bé, el procés de recomposició dels 
moviments que succeí en els anys 1990 ens obliga, segons l’autor, a pensar aquest procés d’uni-
ficació, les seves formes, els seus objectius i mecanismes, i no només en els seus resultats segons 
el criteri d’una idea abstracta o una ideologia donada, ja sigui l’anarquisme, el comunisme, el 
socialisme, l’ambientalisme o qualsevol altre «isme». Les pròpies idees neixen i es nodreixen 
en processos reals de congregació i de producció d’un sòl comú. En això, l’experiència del 
moviment zapatista a mitjan de la dècada dels 90 fou fonamental. La seva pràctica propor-
cionà un momentum organitzatiu a tota una nova generació d’activistes que s’inspiraren per 
un enfocament diferent de la solidaritat. El tarannà d’aquesta nova solidaritat queda plasmat 
perfectament en l’exemple de Lilla Watson, artista i activista d’ètnia murri a qui s’atribueixen 
les paraules: «si has vingut a ajudar-me, estàs perdent el temps. Però si has vingut perquè el teu 
alliberament està lligat al meu, treballem junts» (De Angelis, 2008: 5).1 Aquest sentit de la soli-
daritat és, per De Angelis (2008), el significat essencial del que en una cultura política diferent 
es tradueix com «recomposició política».2

1 Aquesta frase ha esdevingut tota una consigna per a molts grups activistes d’Austràlia i més enllà. La pròpia AGP la situa a la 
capçalera del seu manifest, i també l’han fet servir grups com United Students Against Sweatshops.

2 Els obreristes, a diferència dels partidaris dels «valors postmaterials» (Inglehart, 1977) van fer una anàlisi materialista de 
l’estructura de classes per tal de criticar la viabilitat metodològica de la separació entre temps de treball i temps de «no treball». 
Així, els seus estudis es centraren en les transformacions d’una composició de classe que ja no feia referència de manera unànime 
al lloc de la producció —la fàbrica— sinó que projectava la subjectivitat sobre el conjunt de la vida social que, alhora, començava 
a configurar-se com espai generador de beneficis pel capital (Iglesias, 2008: 171). En aquest sentit, la «composició de classe» és un 
correlat de la «composició del capital» que s’ha d’emmarcar en la inversió metodològica de l’obrerisme i els seus intents de retor-
nar la centralitat política a la classe obrera des de la perspectiva de la lluita [veure secció 7 d’aquest mateix capítol]. En síntesi, per 
aquest corrent, entendre el capital implicava partir de la lluita de classes i, en particular, de la construcció de la classe antagonista, 
la classe obrera. El capital apareixia, en aquesta lògica, subordinat al treball: el desenvolupament del capitalisme s’entenia com 
un procés d’ajustament permanent dirigit a contenir el treball, als treballadors que caminaven sempre una passa endavant, allibe-
rant-se en els marges deixats descoberts pel sistema de dominació, desafiant el capital i obligant-lo a canviar (Modonesi, 2005).
Cal tenir present que, segons aquest plantejament, cada reestructuració capitalista provoca un procés de composició, descompo-
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Així, l’autor suggereix que un «nou internacionalisme» està en procés de crear-se. Aquest no 
és pas l’adaptació d’una idea preconcebuda o a una ideologia que serveixi de factor de recompo-
sició. De fet, la recomposició de la diversitat social sembla originar-se en la necessitat pràctica 
de diferents moviments en la seva interacció recíproca dins del context de l’economia global i les 
seves lluites (De Angelis, 2000). Explica l’autor que la imposició de l’agenda neoliberal no s’ha 
fet pas en el buit, sinó contra unes resistències concretes. En els anys 1980 les lluites eren, en 
el Nord, un reflex de la composició de classe de l’era keynessiana, això és, bàsicament reactives 
en la seva naturalesa i principalment defensores de drets atacats pel neoliberalisme. En els anys 
1990, en canvi, començà una etapa embrionària de formació de noves coalicions opositores que 
començaren a desenvolupar nous imaginaris polítics i aliances organitzatives, i que començaren 
a definir noves demandes i drets. De Angelis (2000) rebutja les interpretacions que consideren 
aquesta etapa com una derrota de la classe treballadora, i argumenta que avui s’està invertint 
l’esquema i es presencia un procés de recomposició de demandes radicals i de subjectes socials 
que no només donen suport les lluites d’altres moviments sinó que les fan seves sense necessitat 
de sotmetre-les a un test ideològic. Avui el marc de referència ideològic és el resultat del procés 
de recomposició, no pas el punt de partida. La premissa d’aquest procés de recomposició és la 
realitat multidimensional de les relacions d’explotació i d’opressió en tant que es manifesten en 
les vides i experiències de molts subjectes socials dins de l’economia global (De Angelis, 2000).

sició i recomposició de classe, com a moments del cicle de lluites. Això vol dir que les classes no són un fenomen natural, que no 
es configuren per sempre sinó que es troben en permanent constitució mediada per un procés de transformació constant (Tronti, 
2001). En aquest sentit, la classe obrera està emmarcada en un procés de mutació permanent de la seva cultura, costums i capaci-
tats estratègiques i tàctiques, tot plegat matisat per l’enfrontament entre el capital i el treball (Brunet i Pizzi, 2012).
La composició de classe designa l’estructura subjectiva de les necessitats, els comportaments i les pràctiques conflictives, sedimen-
tats durant les lluites. La teoria de la composició de classe té alguns elements implícits importants, com per exemple la idea que 
existeix un conflicte subterrani i silenciós protagonitzat quotidianament pels obrers contra l’organització capitalista del treball. 
També implica una convicció que la jerarquia empresarial en realitat no és més que una resposta a les lluites obreres. Finalment, la 
intuïció que tot cicle de lluites deixa residus polítics que cristal·litzen en l’estructura subjectiva de la força de treball.
Per part del pensament obrerista, i en bona mesura el post-obrerista o autonomista, la composició de classe s’ha vist com a dos 
conceptes diferents però enllaçats —la composició tècnica de la classe i la composició política— i dos processos interrelacionats 
de descomposició i recomposició. La distinció entre la composició tècnica i política de classe sorgeix d’una lectura heterodoxa 
del Capital de Marx per part dels obreristes. Marx parla de la relació en el procés de producció immediat entre el treball viu i els 
materials inerts de la producció en termes de composició tècnica i composició de valor del capital. A partir d’aquí, per analogia, 
els obreristes distingiren entre la composició objectiva de la classe obrera i la seva composició política. La composició tècnica es 
refereix a la realitat de la força de treball dins de la relació de capital en un moment històric. Així, en una escala macro, aquesta 
composició tècnica de la classe es refereix, per exemple, al nombre de persones que treballen en l’agricultura, la manufactura, el 
sectors públic, les tasques domèstiques, o, a escala d’una empresa, a quantes persones treballen en línies de producció particulars, 
quantes a l’oficina de disseny, quantes en transport, etc. Això representa la composició tècnica de la classe, que canvia en funció 
de les transformacions en els mètodes de producció, l’augment de la productivitat, etc., juntament amb els canvis en les diferents 
quantitats i tipus de productes produïts i distribuïts dins d’una societat determinada (Bowman, 2012). En contrast, la composició 
política de la classe es refereix a l’element «subjectiu», això és, el conjunt de comportaments (antagonistes) que en un moment 
donat defineixen la classe: la consciència de ser part d’un grup social més ample, la identificació o l’antagonisme amb els seus 
caps immediats o amb grups de patrons o representants de l’Estat en un context social més ampli. A més dels elements purament 
subjectius de creences, cultures, valors, hàbits i pràctiques de resistència col·lectiva o individual o pràctiques de docilitat, així com 
elements d’organització, com ara la creació d’organitzacions formals o informals per diversos objectius de classe, ja siguin d’auto-
defensa o d’atac. Potser la major innovació aquí fou la comprensió de com aquestes dues composicions es relacionaven entre elles 
i de com els canvis en cadascuna d’elles implicaven canvis en l’altra (Bowman, 2012). Es pot dir, per tant, que la composició de 
classe és en bona mesura el resultat dels comportaments, tradicions de lluita i pràctiques concretes de rebuig al treball desenvolu-
pats per subjectes múltiples en una fase històrica determinada i en un context econòmic i social específic.
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2.2. L’AGP COM A «NOU INTERNACIONALISME»

Diu l’autor que la naturalesa heterogènia d’aquestes lluites fa que no siguin capaces de confron-
tar-se al pensament únic. Passa, però, que la interacció entre aquests subjectes socials en vàries 
oportunitats de lluita crea un mode de pensar alternatiu que és capaç, de manera creixent, 
d’arrelar la multidimensionalitat de necessitats i aspiracions en la universalitat de la condició 
humana. En una paraula: el procés de recomposició social contra l’hegemonia neoliberal està 
creant una «nova filosofia de l’emancipació» (De Angelis, 2000). Això es pot veure en dues 
qüestions importants: (1) la gran varietat de moviments de les darreres dècades està forçant una 
formació de noves idees i pràctiques radicals que procuren acompassar les aspiracions bàsiques 
de tots els moviments en el sentit que cada lluita es va retroalimentant i acotant (per exemple les 
demandes del moviment obrer no poden trepitjar les demandes ecològiques, etc.); (2) el procés 
de globalització econòmica ha posat en comú les necessitats i aspiracions d’una gran varietat 
de subjectes socials. Aquests moviments no només han crescut mitjançant xarxes de resistència 
internacionals (com l’AGP) de cada vegada més organitzades i efectives, sinó que també han 
iniciat un procés de recomposició de la societat civil arreu del planeta en prioritats que no són 
compatibles amb les del capital global (De Angelis, 2000).

Segons De Angelis (2000), aquest nou internacionalisme sembla moure’s cap al debili-
tament de la dimensió estatal com a referent de la transformació social, d’una banda, i cap a 
l’acceleració i promoció del diàleg entre diferents lluites, de l’altra.

Taula 2: Comparativa entre el vell i el nou internacionalisme

Relació entre lluites nacionals i interna-
cionals

Relació entre moviment obrer i altres moviments

Vell internacionalisme La dimensió internacional és instru-
mental a la dimensió nacional

Distints moviments. Subordinació o 
marginalització d’altres moviments 
respecte del moviment obrer

Nou internacionalisme La distinció entre el nacional i l’inter-
nacional es difumina. Allò «Nacional» 
(com també el «regional» o el «local», 
etc.) és un moment d’allò global i 
viceversa

Construcció d’aliances/ponts

Font: Comparativa entre el vell i el nou internacionalisme (De Angelis, 2000: 11).

Així, en la pràctica d’aquest «nou internacionalisme» sembla que s’han transformat signifi-
cativament les nocions d’unitat i solidaritat. La vella crida a la unitat, una crida que sovint era 
a expenses de l’autonomia, està essent substituïda per una pràctica contínua que està definint 
les característiques i paràmetres de l’acció unitària en el respecte a totes les autonomies. Alhora, 
l’internacionalisme esdevé de cada vegada menys un ideal pel què lluitar, i és de cada vegada 
més una «necessitat organitzativa i estratègica de les bases» (De Angelis, 2000: 17).3

Aquesta concepció de l’internacionalisme es manifesta de manera prou clara en el zapa-

3 Segons l’autor, aquesta tesi ja fou anticipada fa temps per Tronti (1968).
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tisme, que ha teixit en l’espai i el temps tota una xarxa de suport internacional. Tal i com 
observa De Angelis (2000), en el zapatisme hi ha, simultàniament, un rebuig de la solidaritat 
instrumental i una afirmació de l’autonomia, així com una obertura a relacionar-se amb els 
altres.4 De fet, en la retòrica d’alliberament dels zapatistes es fa referència a la «fragmentació del 
treball» i la conseqüent invisibilitat a la que porta. Segons De Angelis (2000), aquesta condició 
d’invisibilitat no és particular dels zapatistes xiapanencs sinó que és extensible fins al punt de 
tenir un caire universal. És així que en la seva interpretació de l’internacionalisme zapatista hi 
ha dos elements fonamentals: (1) el procés de globalització, que intensifica el procés d’acumu-
lació capitalista, produeix un resultat paradoxal com l’augment de la interdependència entre les 
persones i, alhora, del seu aïllament i alienació; i (2) la convicció que només es pot combatre 
l’alienació desfragmentant —reunificant—, però no pas mitjançant una unitat abstracta, sinó 
amb una unitat que té com a base les diferències dels actors implicats.5 De fet, per l’autor, 
aquesta unitat és la única manera de respondre a la lògica homogeneïtzadora del capital i de 
mantenir l’autonomia en aquest procés (De Angelis, 2000).6 Darrere d’aquest plantejament hi 
trobem la concepció foucaultiana de l’autor de l’existència d’una pluralitat de poders: tants com 
opressions. Precisament, l’internacionalisme zapatista parteix de la base que la seva oposició és 
una més entre d’altres i que la manera de rompre l’aïllament entre els diferents nuclis d’oposició 
és la comunicació. Ara bé, aquesta comunicació no és només instrumental: no s’entén com un 
mitjà pel què diferents activistes d’arreu del món portin la seva solidaritat als insurgents (encara 
que aquesta vessant hi és present); tampoc no és una solidaritat entesa com a simple intercanvi 
d’informació (tot i que això també hi és). Segons l’autor, el principal element d’aquesta comu-
nicació és que suposa el moment de la «commune», això és, el moment de l’expressió i la pràctica 
del que tenen en comú entre elles les diferents lluites. Això, el que tenen en comú les lluites, no 
es defineix negativament sinó de manera positiva: «dignitat», «esperança» i «vida», categories 
clau de la filosofia política dels zapatistes que també esdevenen dimensions essencials de l’in-
ternacionalisme zapatista, segons De Angelis (2000).7

4 La solidaritat instrumental és la que pressuposa una relació de dependència o subordinació (moral, econòmica, cultural, etc.) 
entre l’emissor i el destinatari de l’ajuda. És precisament contra aquesta mena de solidaritat instrumental que l’AGP, en el seu ma-
nifest, recull aquesta cita: «si només véns a ajudar-me, pots tornar a casa. Però si consideres la meva lluita com a part de la lluita 
per la teva pròpia supervivència, llavors potser podem treballar junts» (Manifest AGP, 1998). En aquest sentit, Olesen (2005b) 
parla de l’existència de tres tipus ideals de solidaritat: la ideològica, la solidaritat en drets i la solidaritat material. Des del punt de 
vista de la relació entre emissors i els destinataris de la solidaritat, l’autor distingeix entre la «solidaritat altruista», caracteritzada 
per una relació paternalista i desigual, i la «solidaritat mútua». Aquesta última, conceptualitzada amb una barreja de realitat 
empírica emergent i de les aspiracions normatives dels activistes, emfasitza les coses que tenen en comú actors distants en termes 
físics, socials i culturals.

5 Aquest plantejament està molt relacionat amb algunes de les tesis sobre la «multitud» plantejades per Hardt i Negri (2000, 
2004), com es pot veure en la secció 7 d’aquest mateix capítol.

6 L’enfocament zapatista recull d’alguna manera l’esperit dels estudis subalterns en analitzar els subjectes de la misèria enlloc de 
la dinàmica del capital. Alhora, entra en ressonància amb el marxisme autonomista en la mesura en què aquest centra l’atenció en 
el subjecte, fins al punt que la pròpia dinàmica del capital n’està subordinada.

7 Així com la globalització aïlla i fragmenta la gent alhora que, paradoxalment, n’incrementa la dependència, la «dignitat» és la 
reclamació de la pròpia posició en el món com a ésser social. La dignitat és el pont que trenca el setge: «[l]a dignidad es esa patria 
sin nacionalidad, ese arcoiris que es también puente, ese murmullo del corazón sin importar la sangre que lo vive, esa rebelde irre-
verencia que burla fronteras, aduanas y guerras» (EZLN, Primera Declaración de La Realidad: <http://palabra.ezln.org.mx/comu-
nicados/1996/1996_01_01_b.htm>). Alhora, l’esperança és el rebuig del pensament únic, del dèficit d’alternatives, d’opcions, del 
realisme del mercat, de les falses fronteres que encerclen les aspiracions: «[l]a esperanza es esa rebeldía que rechaza el conformismo 
y la derrota» (EZLN, Primera Declaración de La Realidad). Finalment, la vida no és res més que la vida dels individus que es 
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És així com s’erigeix un nou internacionalisme revolucionari que està format per elements 
positius i sincrètics com la «dignitat», l’«esperança» i la «vida». Aquest internacionalisme, doncs, 
no seria instrumental en la lluita contra el capital —com passava amb el «vell internaciona-
lisme»—, sinó que té com un dels seus punts de partida la «constitució de la humanitat», de 
manera que aquí la revolució és definida com un «autoempoderament comunal» més que com 
una resposta preestablerta «des de dalt» i centrada en la presa del poder institucional (Holloway, 
1998).8 Potser per això la pràctica l’internacionalisme zapatista ha pres un ample ventall de 
formes: des del reconeixement recíproc dels moviments com una part del mateix moviment per 
la dignitat, fins la important expressió de solidaritat simbòlica; des de catalitzar la identificació 
amb el seu moviment per part de subjectes socials lluitant en circumstàncies totalment dife-
rents, fins la promoció de fòrums intercontinentals per trobar estratègies per circular i construir 
xarxes de diferents lluites (De Angelis, 2000). En resum, l’autor defensa que el cas de l’AGP 
consisteix en un internacionalisme la força motora del qual no és una ideologia comuna sinó 
les necessitats pràctiques dels moviments en un context de fragmentació propi del procés capi-
talista. A més a més, té com a característica la construcció de ponts entre els moviments enlloc 
d’una relació de subordinació, tot plegat en un marc en què es difuminen la dimensió estatal 
perquè només constitueix un moment més del local i de l’internacional. En aquest sentit, el 
«vell» internacionalisme s’interpreta com un mitjà per aconseguir objectius bàsicament estatals.

2.3. LIMITACIONS DE L’ENFOCAMENT DE L’AGP COM UN «NOU INTERNACIONALISME»

En aquesta secció revisarem críticament l’enfocament de l’AGP com a «nou internacionalisme». 
Tot i que s’escapa dels objectius d’aquest treball entrar a valorar la solidesa teòrica i la confir-
mació empírica de les tesis del «nou internacionalisme», sí que aprofitarem per fer-ne alguns 
comentaris generals sempre que tenguin relació amb la interpretació de l’AGP.

Hem vist que l’internacionalisme lligat al cicle de protestes del canvi de segle es carac-
teritza, en bona mesura, per la seva articulació global, per la pluralitat d’actors socials que el 
conformen, per la manera en què es tira endavant aquesta articulació i les formes de solidaritat 
recíproca Nord-Sud i multitemàtiques que encarna. Així, en una primera aproximació per força 
superficial, sembla prou clar que el cas particular de l’AGP encaixa amb aquestes característi-
ques del nou internacionalisme.9 Així, l’AGP representa i promou una coordinació global de 

consideren membres de la societat, dependents dels altes, com a individus socials. La vida és la satisfacció de les necessitats, però 
també la seva definició, és l’autogovern, autonomia, llibertat. La vida és quan la justícia implica la relació entre persones. «La vida 
es lo que nos deben: el derecho a gobernar y gobernarnos, a pensar y actuar con una libertad que no se ejerza sobre la esclavitud 
de otros, el derecho a dar y recibir lo que es justo» (EZLN, Primera Declaración de La Realidad).

8 L’autoempoderament es pot vincular, teòricament, amb les aportacions de Freire (1987) sobre els processos d’aprenentatge i 
alfabetització alliberadors.

9 Com a observació al marge, cal dir que hi ha certa indeterminació conceptual en l’ús que es fa del terme «internacionalisme». 
Queda clar que fa referència a una pràctica duta a terme per moviments suposadament emancipadors que traspassen les fronteres 
estatals en la seva vocació expansiva. Això no obstant, aquesta concepció tan laxa i oberta no aclareix si els elements o actors 
que promouen l’internacionalisme continuen tenint l’Estat com a unitat principal —aquest és el criteri d’Anderson (2002), per 
exemple. Al mateix temps, l’ús del terme oscil·la de manera confusa entre la seva dimensió descriptiva —com són les pràctiques 
internacionalistes— i la dimensió normativa —com haurien de ser i com les conceben els actors implicats.
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les lluites fins a tal punt que en els Dies d’Acció Global les protestes simultànies es reproduïren 
en nombrosos països de tots els continents —més de setanta països, en alguns casos. A més a 
més, la participació en les Conferències Globals tingué una representació en vàries desenes de 
països diferents, adquirint un abast geogràfic molt ampli. Ara bé, dit això, no és tan evident 
que l’impromptu de l’AGP —i del moviment antiglobalització en general— fos realment més 
global que els internacionalismes del passat. Pel que fa la pèrdua d’importància del marc estatal 
en aquest «nou internacionalisme», hi ha força literatura empírica que tendeix a senyalar cap a 
una direcció contrària: malgrat l’onada de mobilització global, el principal marc d’actuació dels 
moviments ha continuat essent l’estatal (Pastor, 2009). El cas de l’AGP, per mor de la naturalesa 
de les seves crides —Dies d’Acció Global, caravanes, butlletins, Conferències— no s’ha remar-
cat especialment la dimensió estatal, però bona part dels seus moviments, especialment els del 
Sud, han mantingut l’àmbit local/estatal com a principal eix d’activitat. O, per dir-ho d’una 
altra manera, la principal prioritat de bona part dels moviments de masses del Sud de l’AGP no 
ha estat, en el temps, l’establiment i l’enfortiment de l’articulació internacional. El procés de 
descentralització —regional— de l’AGP es pot llegir, per tant, com un replegament que torna 
a insinuar i remarcar unes línies estatals que eventualment s’havien difuminat.

Pel que fa la pluralitat i heterogeneïtat dels actors implicats, l’AGP compleix amb escreix 
el requisit d’aquest nou internacionalisme. Les diferències entre col·lectius que han participat 
en el procés de l’AGP no només són de tall cultural —degut a l’àmplia geografia que hi està 
implicada—, sinó que hi trobam diverses lluites temàtiques i diferents tradicions activistes i 
militants que no sempre comparteixen espais. Es podria dir que a l’AGP hi ha «representada» 
bona part dels hereus dels nous moviments socials dels anys 1960 i també moviments de l’es-
cena alternativa urbana de les dècades següents, així moviments indígenes i camperols contra 
l’acumulació per despossessió, la tradició llibertària europea i grups que podríem incloure dins 
de la tradició del marxisme autonomista dels anys 1970. No cal dir que un espai i un procés 
d’aquesta naturalesa i que aglutini tanta diversitat constitueix quelcom inèdit en l’escenari de 
final de segle en el qual irromp.

Sembla, a més a més, que l’AGP no només encaixaria dins d’un internacionalisme que 
s’erigeix en una solidaritat recíproca —és a dir, no instrumental—, sinó que en constitueix un 
model quasi ideal. Prova d’això són els constants esforços per part de l’AGP de mirar de mini-
mitzar el domini dels grups del Nord per damunt dels grups del Sud —una dominació habitual 
en les relacions Nord-Sud pel que fa el tercer sector de les ONGD. Així, l’AGP ha establert, 
durant el seu procés, limitacions pel que fa la participació de grups i individualitats del Nord, 
contrarestant, així, la major facilitat d’aquests activistes a l’hora d’acudir a cites internacionals. 
També s’ha procurat celebrar les Conferències Globals en ciutats del Sud —amb l’excepció de 
la primera, que es celebrà a Ginebra. Alhora, des de l’AGP s’ha procurat amb insistència establir 
uns mecanismes de funcionament que impedissin l’acumulació de poder i el maneig d’infor-
mació per part d’alguns dels grups participants —si bé caldria debatre fins a quin punt això 
s’ha aconseguit. No hi ha dubte, en qualsevol cas, que el tipus de solidaritat promoguda en el si 
de l’AGP està basada en la reciprocitat i el reconeixement en peu d’igualtat dels diferents actors. 
Tenim, doncs, que l’AGP sembla representar també la dimensió d’aquest nou internacionalis-
me que remarca la solidaritat recíproca i una organització amb tendència a l’horitzontalitat i la 
participació activa. Tan el zapatisme com l’AGP promouen la construcció de relacions que no 
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siguin de subordinació entre les diferents lluites. No és una solidaritat assistencial i que legitima 
les relacions de dominació preestablertes, sinó que promou activament una mena de vincles 
equitatius. Si bé les dinàmiques de poder han existit i influït amb claredat també dins de l’AGP, 
sí que s’han superat les relacions que durant els anys 1990 les grans ONGD del Nord havien 
establert amb les seves contraparts del Sud.

Quin és el «motor» de l’internacionalisme encarnat per l’AGP? Tenim que l’atomització 
de les lluites contra les conseqüències el capitalisme en la seva fase neoliberal es pot considerar 
una realitat; un punt de partida que el zapatisme mira de contrarestar amb la convocatòria 
dels Encuentros. La naturalesa d’aquestes reunions, així com un dels processos que en neixen 
—l’AGP— constitueixen efectivament un exemple planer d’aquesta mena d’internacionalisme 
que no convoca a partir d’uns paràmetres ideològics positius sinó a partir d’una invocació sub-
jectivista de les lluites contra l’ordre global, «en tant que lluiten».10 És aquesta confluència —i 
el seu procés de desenvolupament— la que eventualment permet el desplegar un conjunt de 
nous «marcs ideològics» que incorporen dimensions de totes les lluites presents. Dit altrament: 
la retòrica d’invocació zapatista és sincrètica, poètica i forçadament ambivalent, cosa que li 
permet eixamplar molt el camp d’influència i fer que una gran diversitat d’actors s’hi puguin 
sentir aixoplugats.

Per tot això, tot i que l’AGP encaixa força bé —en línies generals— amb aquest «nou in-
ternacionalisme» tal i com s’ha postulat, hi ha limitacions importants si el fem servir com a 
únic marc explicatiu. En primer lloc, perquè posar l’èmfasi en l’escala internacional oculta que 
bona part de l’acció d’aquesta xarxa es realitza en un nivell local. O, el que és més greu encara 
en termes d’anàlisi, es trenca la relació complexa —dialèctica, si es vol— entre l’actuació local 
i l’actuació internacional. Endemés, remarcar la «novetat» entre l’actual internacionalisme i els 
anteriors significa centrar tota l’atenció en les diferències —que hi són— i obviar completa-
ment les continuïtats entre anteriors cicles de protesta internacionalista i la de l’AGP. De fet, 
precisament aquest és un dels buits en el camp del coneixement sobre l’AGP en particular i el 
moviment antiglobalització en general: les continuïtats, herències i consonàncies que es poden 
traçar amb moviments del passat. L’anàlisi de l’AGP en el marc del «nou internacionalisme», 
per tant, no s’ha elaborat fins al punt d’aportar llum sobre qüestions bàsiques d’aquesta xarxa, 
com per exemple els elements que porten al seu sorgiment; un aprofundiment en el seu funci-
onament; una descripció dels principals actors que hi participen i el paper que hi juguen; una 
anàlisi de la dinàmica interna i externa de l’AGP; i, finalment, les conseqüències o influències 
de l’AGP en el camp de la política, l’activisme i en els discursos teòrics dominants. En defini-
tiva, i com veurem posteriors capítols, emmarcar l’AGP dins d’un «nou internacionalisme» és 
necessari però no suficient per copsar la dimensió completa del procés.

3. LES XARXES TRANSNACIONALS D’ACTIVISME

L’estudi de les xarxes transnacionals ha esdevingut un tema central en nombrosos àmbits que 

10 Cal matisar això: la convocatòria es realiza sota uns paràmetres molt amplis i inclusius que tenen una dimensió negativa—el 
rebuig al neoliberalisme— i una de positiva —per la «humanitat».
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van des de la sociologia fins a les relacions internacionals, passant per l’antropologia i, per su-
posat, l’estudi dels moviments socials i l’activisme. De fet, l’auge del cicle de protestes globals 
de finals del segle XX i principis del XXI es considera d’alguna manera paradigmàtic per mor 
de la importància que hi han tingut actors com ATTAC, Global Exchange, el procés del FSM 
i, per suposat, l’AGP. A ningú no se li escapen les ressonàncies que aquests processos han tingut 
amb les formes organitzatives reticulars. És per això que l’estudi de les xarxes activistes trans-
nacionals ha esdevingut, en els darrers anys, un dels camps més prolífics pel que fa la recerca 
acadèmica sobre moviments socials.

Paral·lelament, la noció de «xarxa» s’ha erigit en peça clau en tot ample ventall de debats 
sobre la globalització i els seus impactes en les estructures polítiques, econòmiques, socials i 
espaials.11 Una de les obres fonamentals que més influència han exercit en aquesta línia és la 
trilogia de la societat en xarxa de Manuel Castells (2001).12 Per suposat, la imatgeria [imagery] 
de la xarxa també s’ha adoptat en relació a l’estudi de la societat civil global i l’emergència de les 
xarxes de globalització de base (Cumbers i altres, 2008; Juris, 2008; McDonald, 2002; Anheier 
i Katz, 2005).13

La irrupció d’aquest «paradigma de les xarxes» ha tingut les seves manifestacions en l’àm-
bit de l’estudi dels moviment socials. És el cas, per exemple, del sorgiment de nocions com 
«multitud» (Hardt i Negri, 2000; 2004) (veure secció 7 d’aquest mateix capítol) o de «swarm» 
(Arquilla i Ronfeldt, 2001; Klein, 2002; Notes from Nowhere, 2003). Són conceptes que s’han 
fet servir per emfatitzar la naturalesa dinàmica, canviant i temporal de moltes de les connexi-
ons que s’estableixen entre moviments, però també per evocar, d’alguna manera, algunes de les 
tàctiques activistes que més s’han fet servir durant els episodis importants del «moviment anti-
globalització». Així, hi ha força literatura que considera que aquesta forma de xarxa descentra-
litzada entra dins d’una transformació de les polítiques de solidaritat vinculades als moviments 
socials tradicionals: si les polítiques tradicionals estaven basades en un sentit de col·lectivitat 
més permanent i tenien identitats compartides associades a lluites en vigència, ara es detecta el 
pas a una forma de «fluïditat» [fluidarity], o «solidaritat fluïda» (McDonald, 2002; 2006), i un 
«arrelament espacial dinàmic» [dynamic spatial rootedness] (Maffesoli, 2003). En termes tem-
porals, aquesta perspectiva considera que les xarxes de globalització de base són assemblatges 
no permanents i inestables, on no és fàcil trobar punts d’inici i de final clars i nítids. Aquestes 
anàlisis han suposat, fins i tot, una porta d’entrada dels paradigmes de la complexitat en el 

11 El ventall de disciplines que s’han vist afectades per la irrupció de la noció de «xarxa» va des de la literatura empresarial fins 
la geografia econòmica per repensar les relacions entre regions, llocs i actors econòmics dins de les xarxes de negocis globals (Coe 
i altres, 2004); del camp de la física social (Crossley, 2005) fins als debats sociològics (Giddens, 1990; Castells, 1996; Melucci, 
1996; Urry, 2003).

12 Per aquest autor, la globalització i la revolució de la tecnologia de la informació impliquen l’emergència d’un nou conjunt de 
relacions socials caracteritzdes pel pas de l’«space of places» —propi de les societat dels Estats-nació definides territorialment— a 
l’«space of flows», en els quals tats les comunitats definides en funció de la localització són substituïdes per xarxes d’associació 
deslocalitzada. Estiran aquesta tesi, autors com John Urry (2004: 110) parlen d’un «canvi d’una modernitat sòlida cap a una 
més lleugera i líquida en la qual la velocitat de moviment de persones, diners, imatges i informació és primordial». a conseqüèn-
cia d’això, les relacions centrades en comunitats tradicionals i formes d’organització jeràrquiques, territorialitzades a nivell de 
l’Estat-nació, donen pas a unes relacions socials més fluides, inestables i desterritorializades en forma de xarxa (Urry, 2003). Hi ha 
crítiques detallades d’aquestes literatures (Thompson, 2004; Crossley, 2005).

13 En aquest camp, les anàlisis també inclouen la influència de les tecnologies digitals (Cleaver, 1999; Arquilla i Ronfeldt, 
2001; Bennett, 2003; Juris, 2005a).
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camp de l’estudi dels moviments socials (Chesters i Welsh, 2006).
Més enllà del camp estrictament acadèmic, la imatgeria de la xarxa també s’ha adoptat 

en nombrosos àmbits del món de l’activisme. Autors com Juris (2008) defensen que per molts 
d’activistes la xarxa ha esdevingut una idea política i cultural important, tal i com palesen al-
gunes de les publicacions més importants de l’àmbit de l’activisme «antiglobalització» i les seves 
referències a la «horitzontalitat» o al «swarming» (Notes from Nowhere, 2003; Klein, 2002). Es 
considera que les xarxes impliquen l’habilitat d’individus per connectar-se (al mateix temps que 
mantenen la seva autonomia) però mantenint la possibilitat permanent de desconnectar-se just 
en el moment que decideixin desvincular-se i unir-se a altres moviments i aliances, o quan les 
necessitats canvien o altres temes adquireixen més importància. L’activisme en xarxa pot adop-
tar formes més contingents que el distingeixen de polítiques de classe més tradicionals i implica 
un sentit d’auto-identitat més personalitzat i híbrid. Aquest accent en l’auto-identitat reforça la 
noció d’activisme al voltant de xarxes laxes, més que la submissió a una lluita i ideologia que, 
per molts d’activistes, és vista com a «totalitzadora» (Cumbers i altres, 2008).

Endemés, s’ha identificat aquesta «política en xarxa» amb una lògica operativa «horitzon-
tal» en el si dels «moviments de globalització de base». Autors com Tormey (2004, 2005) o 
Juris (2005a; 2008) identifiquen l’existència de dues lògiques operatives i en tensió dins del 
moviment: la lògica «horitzontal» contra la lògica «vertical» o, dit altrament, la lògica de l’en-
xarxament horitzontal contra la lògica més tradicional del comandament vertical. Així, el «ver-
ticalisme» seria un tarannà més propi dels actors de la modernitat (partits polítics, sindicats) en 
què les organitzacions adopten estructures de funcionament més jeràrquiques i convencionals, 
amb lideratges reconeguts, relacions verticals basades en la delegació i processos d’organitza-
ció formal i la importància d’un programa.14 En contrast, la lògica «horitzontalista» (Tormey, 
2004, 2005; Juris, 2005a, 2008) es constitueix de grups que erigeixen xarxes descentralitzades, 
no-jeràrquiques i de relacions horitzontals i fins i tot «rizomàtiques».15 Aquesta lògica es carac-
teritza pel seu flux, la seva multidimensionalitat i les intensitats variants pel que fa l’afecte i 
l’afiliació, la imprevisibilitat i la contingència. Aital lògica operacional sol treballar fora de les 
estructures polítiques formals i representa desafiaments i alternatives a les vies formals de presa 
de decisió, posant l’èmfasi en la necessitat d’assumir la responsabilitat de les pròpies accions. 
Això és així, al manco, en el sentit que l’activisme mira de generar espais amb vocació participa-
tiva que desaproven els rols tradicionals de lideratge formal i democràcia representativa; també 
es rebutja la política d’avantguarda en un sentit leninista o trotskista (Cumbers i altres, 2008).

Dins d’aquesta línia es considera que el paper d’Internet és clau en tant que es concep com 
un espai radicalment democràtic. Els motius que així ho justifiquen són que, en primer lloc, 
Internet permet una accés igual a la informació, al manco si es compara amb altres formes de 
comunicació tradicionals; en segon lloc, fer servir Internet com a eina de comunicació possi-
bilita que tothom estigui involucrat en la presa de decisions, la qual cosa permet una política 
més participativa. És per això que, des de la perspectiva «horitzontalista», es veu Internet com 

14 Des de sectors del moviment es critica, per tant, la lògica «verticalista» perquè es considera que el fet que hi hagi un progra-
ma clar empeny els partits i els moviments en una direcció «oligàrquica» (Michels, 1998). El verticalisme és, des d’aquest punt 
de vista, una manera de fer política excloent i alienant. S’argumenta que com més idees, persones i variables són excloses, més 
«efectiva» esdevé la política vertical (Cumbers i altres, 2008: 187).

15 En els termes que han popularitzat Deleuze i Guattari (1987).



246

CAPÍTOL 4

una ajuda al manteniment de relacions horitzontals i no jeràrquiques dins de les xarxes, mentre 
que al mateix temps permet un diàleg més obert i menys restringit pel que fa estratègies i tàc-
tiques (Juris, 2008; 2005a). Fins i tot s’ha arribat a senyalar que aquesta habilitat per part dels 
moviments de comunicar-se amb altres distants ha estat empoderadora per les lluites de base 
local, que s’han tornat actors «més poderosos» i «menys territorialitzats», com les corporacions 
(Cumbers i altres, 2008).

3.1. L’EMERGÈNCIA DE LES XARXES TRANSNACIONALS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA

En aquesta secció rescatarem algunes de les aportacions més influents dels darrers anys en 
el camp de les xarxes d’activisme. És la noció de «xarxes transnacionals d’incidència política» 
[trasnational advocacy networks], proposada per Keck i Sikkink (1998) i ampliada per Bennett 
(2005), autor que teoritza l’existència de «dues eres de l’activisme transnacional», cadascuna d’e-
lles relacionada amb un «model» de xarxa activista transnacional.16 La idea bàsica del «people’s 
globalism» o «globalization from below» és que gent de tot el món està afectada per amenaces 
comunes com ara la degradació ambiental, la violació de drets humans i la degradació dels es-
tàndards laborals, i que poderoses aliances es poden formar per fer els governs i les corporacions 
més accountables a la gent a pesar de les elits. El que Barnet i Cavanagh (1994) anomenen «so-
cietat civil global» és això, el desenvolupament d’una consciència democràtica global arrelada 
en comunitats locals (Starr, 2000). Els moviments que parteixen d’aquesta concepció perceben 
la necessitat de globalitzar la resistència per fer front a l’estructura globalitzada de l’explota-
ció neoliberal. Aquest enfocament és consonant amb l’humanitarisme internacionalisme del 
marxisme (Starr, 2000). Autors com Mark Ritchie (1996) documenten com els moviments 
transfronterers han anat treballant amb aquest propòsit durant més de 20 anys, especialment 
moviments d’agricultors i indígenes que han dibuixat relacions transfrontereres no només entre 
organitzacions estatals, sinó entre organitzacions locals. D’entre els principals moviments que 
promouen una «globalització des de baix» hi trobam l’ambientalisme, el sindicalime i el socia-
lisme  (Starr, 2000).

Tanmateix, si hi ha una obra paradigmàtica pel que fa l’anàlisi de l’activisme transnacional 
de final de segle XX, aquesta és la de Keck i Sikkink (1998). En ella, les autores defensen que 
en la política mundial existeix tota una sèrie d’actors no estatals que interactuen entre ells i 
amb els Estats. Aquestes interaccions, emperò, estan estructurades en termes de xarxes trans-
nacionals. D’entre aquestes xarxes —que involucren actors econòmics, científics i tota mena de 
professionals— n’hi ha que són xarxes d’activistes, distingibles pel fet que en la seva formació 
hi tenen un pes central els principis i els valors. És el que Keck i Sikkink anomenen «xarxes 
transnacionals d’incidència política» (1998). En aquesta obra, després de repassar els precursors 
moderns de les xarxes d’incidència política, com el moviment antiesclavista o el sufragisme 
femení, s’analitzen amb detall tres casos de xarxes transnacionals vinculades a la defensa dels 

16 Hem optat per traduïr «advocacy» per «incidència política», ja que és el terme que més s’aproxima, segons el nostre parer, al 
sentit que li atorguen les autores. Les traduccions més literals, com el cas d’«advocacia», tenen un sentit jurídic en català, mentre 
que el sentit original és més ample, aproximant-se més a «advocar per una causa».
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drets humans a Amèrica llatina, l’ecologisme i la violència contra les dones, respectivament. Tot 
i les clares diferències entre aquests moviments, Keck i Sikkink (1998) identifiquen semblances 
importants: la centralitat dels valors o principis, la creença en el pes de l’acció individual, l’ús 
de la informació amb creativitat, i l’ús d’estratègies polítiques sofisticades en les campanyes 
d’aquests actors no governamentals.

La proliferació d’aquestes xarxes d’incidència política va lligada a les seves metes: canviar 
el comportament dels Estats i de les organitzacions internacionals. Simultàniament, les xarxes 
«emmarquen» certes qüestions per tal de fer-les comprensibles a l’audiència i promoure l’ac-
ció (Keck i Sikkink, 1998).17 També promouen la implementació de normes pressionant els 
actors clau per tal que adoptin noves polítiques, alhora que monitoritzen el compliment dels 
estàndards internacionals. En la mesura de les seves possibilitats, miren de maximitzar la seva 
influència sobre l’objectiu o meta de les seves accions. Fent això, contribueixen a canviar les 
posicions discursives tan dels estats com dels actors socials i, en última instància, canviar els 
seus procediments, polítiques i comportament (Keck i Sikkink, 1998). Des d’aquest punt de 
vista, per tant, es parteix d’un posicionament constructivista que considera que els actors i els 
seus interessos es constitueixen per interacció recíproca.

Així doncs, es considera que les xarxes són estructures comunicatives. Per tal d’influir 
en el discurs, els procediments i les polítiques, els activistes poden esdevenir part de grans 
comunitats polítiques [policy communities] en les quals els actors que treballen en un tema des 
de tota una varietat de perspectives institucionals i de valors. Així, les xarxes transnacionals 
d’incidència política també s’han d’entendre com a espais polítics en els quals actors negocien 
—des de diferents situacions i de manera formal o informal— els significats socials, culturals 
i polítics de la seva empresa conjunta (Keck i Sikkink, 1998). Tal i com expliquen les autores, 
s’han decantat per fer referència a xarxes transnacionals (més que a coalicions, moviments o 
societat civil) per tal d’evocar «la dimensió estructurada i estructuradora de l’acció d’aquests 
agents complexos», que «no només participen en noves àrees de la política sinó que també les hi 
donen forma» (Keck i Sikkink, 1998: 4). Així, l’elecció de l’enfocament de xarxa es justifica per 
part de les autores apel·lant al fet que, segons elles, les xarxes encarnen simultàniament elements 
d’agència i d’estructura. Quan ens fem preguntes com ara «qui crea les xarxes» o «com es creen 
les xarxes», ens estam referint a elles com a estructures, això és, patrons d’interacció entre orga-
nitzacions i individus; alhora, quan ens referim a les xarxes com a actors, els hi estam atribuint 
una agència que no és reductible a l’agència dels seus components (Keck i Sikkink, 1998).

En resum, tenim que aquestes xarxes són definides com aquelles estructures comunicatives 
els membres de les quals estan motivats, bàsicament, per valors i principis compartits; això fa 
que aquests membres s’involucrin en una intercanvi voluntari, recíproc i horitzontal d’infor-
mació i serveis (Keck i Sikkink, 1998: 30, 200). És precisament l’organització en torn a valors 
compartits el que distingeix les xarxes transnacionals d’incidència política d’altres xarxes trans-
nacionals com ara les corporacions i els bancs, que encalcen metes purament instrumentals 
(Keck i Sikkink, 1998: 9). La hipòtesi que miren de demostrar les autores és que ens trobem 

17 Aquí, «emmarcar» [framing] s’entén com una adaptació del concepte d’Erving Goffman que es defineix, en aquest cas, com 
«conscious strategic efforts by groups of people to fashion shared understandings of the world and of themselves that legitimate 
and motivate collective action» (McAdam i altres, 1996).
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en una «nova era» de l’activisme transnacional, caracteritzat per quatre elements principals: 
(1) està centrada en ONG  i xarxes monotemàtiques; (2) funciona mitjançant campanyes or-
ganitzades de manera centralitzada; (3) les xarxes estan basades en «coalicions de corretatge»  
[brokered coalitions];18 i (4) les impulsa un intent d’aconseguir reformes en les polítiques per part 
d’institucions. En la pròxima secció acabarem de dibuixar aquesta «nova era» tot contrastant-la 
amb hipòtesis que avancen la seva superació i teoritzen l’existència de dues eres de l’activisme 
transnacional.

3.2. TEORITZANT DUES ERES DE L’ACTIVISME TRANSNACIONAL

A partir d’aquí, i tenint en compte que l’obra de Keck i Sikkink es publica l’any 1998 i recull 
l’anàlisi d’anys anteriors, es palesa que l’emergència i evolució del moviment «antiglobalització» 
implica la necessitat de revisar les seves conclusions. Així, s’observen alguns punts de tensió 
entre el plantejament de Keck i Sikkink (1998) i noves realitats de l’activisme transnacional. 
Concretament, s’albira l’emergència de noves dinàmiques que qüestionen cadascun dels quatre 
elements de l’era de l’activisme de la que ens parlaven les autores. Així, sorgeixen noves xarxes 
i campanyes d’activisme transnacional en les quals es palesa manco domini de les ONG per 
donar pas a agents més oberts i menys estructurats. Alhora, es constata la proliferació de xarxes 
multitemàtiques (és el cas d’ATTAC a Europa o Global Exchange als EEUU) que s’obren a 
tot un ventall de temes de manera simultània. També s’observa una major implicació directa 
individual i l’establiment creixent d’una agenda «des de baix». Finalment, són habituals les 
campanyes permanents que ja no estan sota l’auspici i el control d’ONG o d’organitzacions en 
coalició (Bennett, 2005).

En aquesta línia, Bennett (2005) teoritza l’emergència d’una «segona era» de l’activisme 
transnacional que parteix d’aquestes noves realitats. Com a casos d’estudi, l’autor es basa en 
les manifestacions antiguerra de 2003, concretament el cas de la manifestació de Washington, 
DC, el 25 d’octubre, i les manifestacions globals contra la guerra. L’estudi il·lustra tres propi-
etats de la protesta transnacional emergent que es volen posar en context teòric: (1) els models 
d’organització inclusiva que afavoreixen la diversitat i vinculació de temes a través de xarxes 
distribuïdes;19 (2) la presència de tecnologies socials que faciliten aquestes xarxes relativament 
descentralitzades, «sense líders», i ajuden a explicar els canvis d’escala de l’activisme transnacio-
nal coordinat; i (3) les capacitats polítiques dels membres d’aquestes xarxes riques en tecnologia 
per comunicar els seus assumptes i formar relacions polítiques efectives amb les metes de la 
protesta (Bennett, 2005). Tot seguit els repassem.

1. Models d’organització inclusiva. Pel que fa el primer cas, de caire local, l’autor observa 

18 Les nocions de «broker», aplicades a l’activisme, fan referència als agents que construeixen activament relacions; el que meta-
fòricament podríem anomenar «corretges de transmissió».

19 Les xarxes distribuïdes es diferencien tant de les xarxes centralitzades com de les descentralitzades. Es poden definir com 
aquelles que compleixen els següents requisits:  (1) posseeix una topologia tal que cap node no posseeix una centralitat major que 
un altre; (2) la desconnexió d’un node mai no aïlla cap altre node de la xarxa; i (3) cap node no posseeix la capacitat de filtrar 
quina informació circula per la xarxa ni quina informació arriba a la resta de nodes. Segons aquestes característiques, Internet seria 
una xarxa que s’aproximaria raonablement a aquest model, tot i que no completament (De Ugarte, 2005).
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en la protesta antiguerra una gran diversitat entre persones i grups que hi participen, fins al 
punt que molts dels seus missatges i proclames són certament contradictòries. Això revela un 
relaxament del marc ideològic a favor de la major participació. D’alguna manera, és el que 
Della Porta i Tarrow observen: que aquesta política emancipadora emfasitza la diversitat i la 
subjectivitat per damunt de l’ideologia i la conformitat (Bennett, 2005). En cicles de protesta 
anterior hi havia dificultats per compartir marcs (per exemple el moviment antinuclear estatu-
nidenc dels 80 reclamava un «nuclear freeze», mentre que la seva contrapart europea demanava 
un desarmament nuclear, cosa que impossibilità la seva acció conjunta); ara, en canvi, s’adopten 
uns metamarcs com diversitat, inclusivitat, i justícia social. Aquest «relaxed framing» propi del 
que Della Porta descriu com «identitats flexibles» (Della Porta i altres, 2006), permet a gent de 
diverses posicions ajuntar-se en una mateixa i massiva protesta (Bennett, 2005).

2. Tecnologies socials. En el segon cas, que es refereix a les manifestacions antiguerra de caire 
global, es plantegen les qüestions de com una protesta fa el salt d’escala local a global. Per això 
l’autor fa referència a l’aplicació de tecnologies de la comunicació. Tractant-se de xarxes distri-
buïdes, cal recordar que ens trobam amb una dependència mínima d’un centre de coordinació, 
de líders o de compromís ideològic. Així, aquestes tecnologies socials generalment combinen la 
construcció de relacions en línia i fora de línia. L’autor considera que la relació entre tecnologia 
i organització social és crucial per entendre l’escala d’aquestes protestes antiguerra. Així, la his-
tòria tecnològica darrere de la manifestació de Washington és una història de tecnologia social. 
No és la tecnologia solament que crea una ràpida expansió de les xarxes d’acció, sinó la seva 
capacitat de moure’s fàcilment entre les relacions en línia i fora de línia el que fa que el canvi 
d’escala cap a l’activisme transnacional sigui possible (Bennett, 2005). El disseny innovador i la 
difusió de tecnologies de la comunicació i informació incrusta de manera creixent aquestes tec-
nologies en les experiències cara a cara —tasques organitzatives, reunions, converses informals, 
programació de futures protestes, record i aprenentatge d’experiències passades, coordinació 
de protestes locals en temps real— i després reportar-les mitjançant canals en què els activistes 
es poden reconèixer a ells mateixos com a part de desenvolupament a llarga escala (Bennett, 
2005).20

3. Capacitats polítiques dels seus membres. Les característiques organitzatives i tecnològiques 
de les xarxes activistes contemporànies no es poden separar fàcilment de les qüestions sobre la 
seva capacitat política; dit altrament, la manera en què aquestes xarxes poden anar més enllà 
d’un voluntarisme activista i aconseguir una influència política real i mesurable. L’autor confi-
na aquesta qüestió en dues dimensions: les xarxes transnacionals han de ser capaces de formar 
un debat públic sobre les qüestions en disputa i, alhora, desenvolupar relacions polítiques efec-
tives amb els objectius de la protesta per tal d’influir en el canvi polític real (Bennett, 2005).

En resum, Bennett (2005) planteja l’existència històrica i empírica de dues eres de l’activis-
me transnacional que, en emmarcar-les en un context teòric, constitueixen dos models transna-
cionals d’organització de moviments socials en xarxa. Aquesta segona era contrasta clarament 
amb l’activisme transnacional observat per Keck i Sikkink (1998). Si l’activisme de «primera 
era» es basava en l’acció dirigida a la política [policy issue advocacy] i en xarxes temàtiques cen-
trades en ONGs, la nova era es caracteritza per una agenda de justícia social molt més àmplia 

20 Projectes comunicatius de caire emancipador com ara Indymedia o Znet en serien exemples.
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i diversa i per la presència d’un activisme multitemàtic de masses. A més a més, l’escala i els 
destinataris de l’activisme també canvien. Si en la primera era l’escala estava determinada per 
unes coalicions de broqueratge limitades, en el cas de la segona era es constata que l’escala s’ex-
pandeix gràcies a les noves eines tecnològiques; pel que fa els destinataris, en la primera era la 
pressió s’exercia contra institucions de govern (a tots els nivells) i algunes corporacions, mentre 
que en la segona era s’ha produït en termes generals un desplaçament cap a actors corporatius, 
sectors industrials i blocs econòmics. Les tàctiques i objectius també han canviat: si en la pri-
mera era es feien campanyes estratègiques amb objectius concrets i realistes i amb una crono-
logia clara pel que fa el començament i el final, el cas de la segona era es caracteritza més aviat 
per l’existència de campanyes permanents plurals amb metes polítiques diverses i sense una 
delimitació temporal explícita o clara. El gir tàctic es relaciona estretament amb el fet que els 
objectius de l’activisme transnacionals també hagin canviat entre la primera i la segona era: si 
en una es prioritzava la regulació governamental, la transparència i el control i el manteniment 
d’una identitat organitzativa, en l’altra es prioritza una implicació personal en accions directes, 
l’establiment de xarxes de comunicació i la proliferació d’hiperorganitzacions que empoderen 
les persones individuals. En definitiva, la principal diferència entre la primera i la segona era de 
l’activisme transnacional és que en una s’emfatitza la reforma i la intervenció en crisis, mentre 
que en l’altra es centra l’acció en protestes massives i en el canvi de valors.

Així, de l’observació empírica de Bennett (2005) en sorgeix la teorització de dos models de 
xarxes de moviments socials transnacionals, que l’autor identifica respectivament amb (1) les 
«xarxes d’ONG d’incidència política» i (2) la «justícia social global».

1. El model de les ONG d’ incidència política es caracteritza per una estructura centralitzada 
amb organitzacions que ostenten alguna mena de lideratge. La seva formació respon més aviat 
a coalicions estratègiques de corretatge [brokered strategic coalitions] i la seva estabilitat rau en el 
fet que es centren en temes i metes concrets, mentre que és la pròpia identitat de les organitza-
cions la que estableix els límits i les línies de fractura clares. De fet, la la pertinença a la xarxa 
ve determinada formalment per la inscripció i/o pagament de quotes, la qual cosa condueix a 
un control força limitat de l’agenda per part dels membres. Al mateix temps, la mobilització 
respon a campanyes estratègiques específiques i alertes que circulen per la xarxa. La construcció 
de ponts [bridging] té uns alts costos de corretatge i la difusió es limita a xarxes homogènies 
(Bennett, 2005).

2. El model de la justícia social global està plantejat per part de Bennett (2005) en oposició 
al model anterior, de manera que es remarquen especialment les diferències. Així, l’estructura 
d’aquestes xarxes és més aviat policèntrica o distribuïda i, per tant, no dependent d’un centre o 
d’organitzacions que exerceixen el lideratge. També, implica xarxes que es formen per lligams 
d’afinitat i campanyes permanents sense una caràcter tan marcadament instrumental. La seva 
estabilitat es basa en un codi organitzatiu de diversitat inclusiva, la qual cosa promou la creació 
de xarxes de molta densitat però amb lligams febles. Pel que fa la pertinença, les xarxes d’aquest 
model es caracteritza per ser «opt-in/opt-out» (apuntar-se/desapuntar-se) i per l’establiment col-
lectiu de l’agenda. En l’àmbit de la mobilització, si les xarxes de la primera era es caracterit-
zaven per les campanyes estratègiques, el model de segona era permet que les infraestructures 
tecnològiques generin un calendari de protesta continu. A diferència de les xarxes d’ONG 
d’incidència política, en aquest cas la construcció de ponts té uns costos de corretatge baixos i 
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la difusió s’eixampla amb facilitat i de manera molt més espontània a través de diverses xarxes 
(Bennett, 2005).

Retain (2007: 58) ha elaborat un resum de les principals característiques del plantejament 
de Bennett, tot distingint entre el que ella anomena xarxes de «primera generació» i xarxes de 
«segona generació»:

Taula 3: Comparació entre xarxes de primera i segona generació
Primera generació:
xarxes d’ONG d’ incidència política

Segona generació:
xarxes de justícia social d’activisme directe

Organització Xarxes d’ONG monotemàtiques Activisme de masses multitemàtic

Estructura Centralitzada amb organitzacions que lideren Policèntrica, distribuïda

Formació Coalicions de corretatge estratègiques Llaços d’afinitat i campanyes permanents

Bridging Alts costos de corretatge Baixos costos de corretatge

Escala Limitada per les coalicions de corretatge Expandida per xarxes tecnològiques

Difusió Amb xarxes homogènies A través de xarxes diverses

Pertinença Afiliació / pagament de quotes; control limitat 
de l’agenda

Apuntar-se / desapuntar-se; establiment col·lectiu 
de l’agenda

Estabilitat Marc temàtic i orientat a metes i les identitat 
organitzativa crea línies de fractura

Codi organitzatiu de diversitat inclusiva que crea 
una xarxa densa amb lligams febles

Capacitat Incidència per aconseguir reformes i intervenció 
en crisis

Protesta massiva i canvi de valors

Tàctiques de 
mobilització

Campanyes estratègiques amb un començament 
i final definit per part d’organitzacions líders; 
alertes entre els membres

La infraestructura tecnològica genera  un calenda-
ri de protesta contínua i campanyes permanents, 
sense un punt d’inici i de final determinats

Destinataris / 
objectes

Govern (tots els nivells), algunes corporacions Corporacions, sectors industrials, blocs econòmics 
(G7, FEM, FMI, OMC)

Metes Regulació governamental (nacional i internacio-
nal), establiment de règims informatius, man-
teniment de la identitat organitzativa; objectius 
polítics limitats i dirigits

Implicació personal en l'acció directa, establiment 
de xarxes de comunicació, hiperorganitzacions que 
empoderen individus; objectius polítics diversos i 
en evolució

Ventall de de-
mandes

Acció dirigida a la política Agenda de justícia social diversa

Elaboració pròpia a partir de Retain (2007).

És important remarcar que els models representats per ambdues eres estan imbricats mú-
tuament, de manera que aquestes dues maneres ideals coexisteixen, segons l’autor, en l’espai i 
el temps. Això es constata especialment per les diverses tensions que sorgeixen entre l’activisme 
que representa cadascun d’aquests models. Concretament, entre les anomenades xarxes d’acció 
directa i les ONG més centralitzades, així com les coalicions de moviments socials que prove-
nen de l’era anterior d’activisme transnacional (Bennett, 2005).

3.3. L’AGP COM UNA XARXA DE SEGONA GENERACIÓ

L’estudi de les xarxes transnacionals d’activisme basat en les aportacions de Keck i Sikkink 
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(1998) i Bennett (2005) ha servit, en alguna mesura, com a marc teòric per l’estudi de noves 
realitats contestatàries que emergeixen a final de segle XX i principis del XXI. També és el cas 
de l’AGP. L’obra de Ruth Retain (2007) és representativa d’aquest intent. De fet, l’autora con-
sidera que l’AGP és, d’entre les diferents xarxes que analitza —Jubileu 2000, Via Campensina, 
AGP— la que més s’acosta al tipus ideal de xarxa de «segona generació». L’autora defineix l’AGP 
com una xarxa transnacional, però no l’emmarca pas en el context de la «societat civil global» 
sinó que la considera sota el terme «activisme global», que considera més adient i específic que 
l’anterior, ja que la noció de societat civil implica tota una sèrie d’actors que van més enllà de 
l’activisme que es vol estudiar en aquest cas (Retain, 2007). L’autora defineix l’activisme com:

A role assumed by individuals or collective actors either to resist what they consi-
der to be a political wrong or to act to bring about political change, through either con-
tained or transgressive tactics, excluding political violence (Retain, 2007: 5).21

Pel que fa l’AGP, Retain (2007) la defineix com una xarxa organitzada d’acció directa for-
mada per col·lectius i moviments de base urbans i rurals que defensen l’autonomia i s’oposen al 
capitalisme.22 L’autora considera que l’AGP mira d’aproximar-se a una «teranyina rizomàtica» 
de grups d’afinitat, autònoms i d’acció directa que s’oposen filosòficament a les estructures 
jeràrquiques, el lideratge centralitzat i a la representació de la xarxa per part de portaveus.23 
Aquesta naturalesa de l’AGP, per tant, seria la que l’aproximaria clarament al model d’activisme 
transnacional de «segona generació» i, alhora, marcaria la inestabilitat intrínseca de l’AGP, així 
com les dificultats que ha experimentat per mantenir-se. A més a més, analitzar l’AGP sota 
el prisma dels dos models teoritzats per Bennett (2005) permet visualitzar millor les tensions 
inherents a l’anomenat «moviment de moviments».24

L’aportació de Retain (2007), doncs, és un dels principals esforços que s’han fet d’estudiar 
empíricament l’AGP. El marc teòric i metodològic en què es basa l’autora és la «participatory 
action research» o «investigació-acció participativa», una metodologia qualitativa que mira d’in-
tegrar les dimensions de recerca (coneixement), acció (experiència) i participació (vida en soci-
etat). Es tracta d’una via que basa la recerca en la participació dels propis col·lectius «objecte» 
d’estudi, de manera que esdevinguin també «subjectes» d’estudi, tenint un paper protagonista 

21 Notem que aquí s’emfatitza el «rol» perquè s’observa empíricament que aquestes mateixes persones o organitzacions poden 
estar assumint diferents rols de manera pràcticament simultània.

22 No queda clar quin sentit se li dóna al terme «autonomia», un terme carregat de connotacions i implicacions que l’autora no 
aclareix ni explica.

23 En la teoria filosòfica de Deleuze i Guattari (1997), un rizoma és un model descriptiu en el qual l’organització dels elements 
no posseiex línies de subordinació o «jerarquia», sinó que qualsevol element pot exercir influència en qualsevol altre. Episte-
mològicament, un model jeràrquic d’organització organización del conocimiento —com ara les taxonomies— implica que una 
afirmació referida als elements de major nivell és necessàriament vertadera en el cas dels elements subordinats, però no pas a la 
inversa. En canvi, en un model rizomàtic, qualsevol predicat d’un element pot incidir en la concepció de la resta d’elements de 
l’estructura, independentment de la seva posició recíproca. De manera anàloga a les xarxes distribuïdeses, el rizoma no té centre.

24 La tensió entre el «poder jeràrquic» i el «poder distribuït» (debat «verticals» versus «horitzontals»); la «paradoxa de l’edat», la 
qual indica que el jovent és el protagonista evident en les accions de carrer i els fòrums socials però que, en canvi, està totalment 
absent en les posicions de «lideratge» o «autoritat» en l’escena pública, els comitès o els organismes; la tensió entre les formes 
burocràtiques d’acció i les accions directes transgressores; i, finalment, la tensió entre les postures d’oposició al neoliberalisme i 
l’oposició al capitalisme (posicions «moderades» versus posicions «radicals») (Retain, 2007: 188-189).
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en les diferents fases del procés de recerca (Chevalier i Buckles, 2013). Endemés, aquest estudi 
de Retain també incorpora elements de l’enfocament eclèctic d’estudi dels moviments socials 
conegut com «dynamics of contention approach».25 És així com s’estableix com a peça central de 
la investigació la noció de canvi d’escala [scale shift]. Aquest procés és definit com un «canvi en 
el nombre i nivell d’accions de disputa coordinades que porten a una disputa més àmplia que 
implica un ventall més ample de d’actors i que crea ponts entre les seves demandes i identitats» 
(Retain, 2007: 41). Els teòrics de l’enfocament de la dinàmica de la disputa consideren que, 
després d’una dilatada anàlisi de casos històrics, existeixen una sèrie de fenòmens socials, un 
conjunt de mecanismes que sovint succeeixen en els canvis d’escala. Concretament, s’observa 
un patró en el qual una acció col·lectiva localitzada engendra una disputa més àmplia quan la 
informació referent a l’acció inicial assoleix —ja sigui per brokerage i/o per esforços de difusió— 
un grup geogràficament o institucionalment distant. És sobre la base d’aquesta informació que 
aquest grup es defineix com a suficientment similar —per exemple mitjançant «atribució de 
similaritat»— al grup inicial com per motivar una emulació que pot arribar a conduir a una 
eventual acció coordinada entre dos indrets (Retain, 2007).

A partir d’aquests plantejaments metodològics, doncs, Retain es proposa identificar els 
principals elements de l’AGP que permeten eventualment el seu canvi d’escala, això és, de com 
accions desborden l’àmbit local en què han nascut i es propaguen en l’espai mitjançant meca-
nismes concrets i prou coneguts. L’autora, doncs, escruta els orígens zapatistes de l’AGP, fins al 
punt de considerar que aquesta s’erigeix, precisament, sobre la xarxa internacional de solidaritat 
zapatista que es venia creant anys abans. Així, es considera que els zapatistes són els inspiradors 
ideològics de la fundació de l’AGP, així com també els seus brokers concrets (Retain, 2007). 
Així, els propis zapatistes juguen un paper simultani de brokers relacionals en el moment que 
allotgen els Encuentros a Chiapas; però també fan de brokers no relacionals quan fan una crida 
als grups perquè s’autoorganitzin en reunions continentals (Retain, 2007).26

Per entendre el canvi d’escala cal tenir present que, des d’un principi, l’EZLN i grups que 
els hi donen suport emmarquen i difonen activament la seva lluita. Una font local important 
de suport i, en termes tècnics, de canals de difusió relacional, foren els grups indígenes que 
s’havien aplegat primordialment per lluitar per uns serveis públics i contra la repressió. Molts 
d’aquests grups feia anys que s’estaven organitzant i enxarxant, fins i tot a nivell internacional. 
Un altre conjunt d’actors de difusió relacional foren les ONG locals que reunien i condensaven 
informació de primera mà per, després, difondre-la a través dels grans xarxes domèstiques i 
internacionals. Això ressonà amb cercles d’activisme anti-ALCA, així com grups pacifistes i de 
solidaritat d’arreu d’Amèrica llatina, ambientalistes, grups contra el deute i pels drets humans. 
En definitiva, les simpaties envers l’aixecament zapatista començaren a tenir ramificacions di-
verses. És així com, també a través de tota una diversitat de mitjans de difusió, des d’Internet 
fins a diaris, revistes i programes de ràdio, els activistes de dins i fora de Mèxic pogueren ob-
tindre ràpidament informació i anàlisi per començar a amplificar el caràcter anti-ALCA i, en 

25 Aquest enfocament té com a figures més destacades McAdam, Tarrow, i Tilly (2001). És un intent d’integrar aspectes dels 
corrents «clàssics» en l’estudi dels moviments socials, això és, l’estructuralisme, el racionalisme i el culturalisme.

26 Els brokers relacionals són els que promouen encontres «cara a cara», és a dir, immediats. En canvi, els brokers no relacionals 
són els que promouen encontres mediats per Internet o altres vies de comunicació indirecta (Retains, 2007).
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termes més generals, antineoliberal, de la revolta xiapanenca.
Les estratègies comunicatives del zapatisme, que sabé reconèixer aviat la primerenca xarxa 

d’aliances que s’estava teixint més enllà de les fronteres mexicanes, foren molt importants per 
aconseguir eixamplar el marc de comprensió del conflicte.27 Chiapas esdevingué lloc simbòlic 
que representava totes les lluites contra el neoliberalisme però, al mateix temps, el propi zapa-
tisme esdevingué un projecte susceptible de ser conegut, emulat i adaptat a altres contextos per 
part d’un gran nombre potencial de grups d’arreu del planeta. Els canals podien ser diversos: 
des de la participació virtual en les comunitats de suport zapatista d’Internet, fins al coneixe-
ment de primera mà de la realitat dels espai autònoms dels rebels xiapanencs o la participació 
en els Encuentros.

En paraules de Retain,

[z]apatismo is a heady mix of poetry, inspiration, active resistance, local autonomy, radical 
pluralism and inclusivity, horizontality and dispersed power, servant-leadership, and com-
munication. It furthermore champions the local and the marginal while recasting internati-
onalism and solidarity in terms of a deep recognition of mutually dependent, webbed relati-
ons based on reciprocity and acknowledged dignity among diverse peoples (2007: 195).

La pròpia autora interpreta l’establiment de l’AGP com la consolidació del canvi d’escala 
del zapatisme: el projecte d’una xarxa de comunicació somniat pels rebels xiapanencs en els 
Encuentros es començà a materialitzar en el que acabaria sent la fundació de l’AGP. S’analitzen 
els elements particulars que facilitaren aquest procés. També es fa una anàlisi de la naturalesa 
de l’AGP mitjançant una lectura dels seus hallmarks, cosa que aporta claus per comprendre com 
l’anticapitalisme explícit de la xarxa exclou, d’entrada, la participació de grups més afins a les 
xarxes activistes de «primera generació». Alhora, Retain també analitza les tàctiques activistes 
concretes que atribueix a l’AGP, com ara les crides als DAG, les caravanes, l’«street reclaiming» o 
recuperació de carrers, els projectes comunicatius com Indymedia, els centres de convergència, 
el «swarm» activista format per diferents blocs.

3.4. LIMITACIONS D’AQUEST ENFOCAMENT

En termes generals, podríem dir que les limitacions dels plantejaments de Keck i Sikkink 
(1998) i Bennett (2005) concorden amb les limitacions pròpies de les teories constructivistes 
de les relacions internacionals. Durant els anys 1990, el camp dels estudis sobre relacions inter-
nacionals protagonitzà un reviscolament de la teorització sobre els actors transnacionals. Si ho 
comparem amb el dels anys setanta —quan els estudis sobre actors transnacionals no-estatals 
es centraven en les empreses multinacionals— les noves línies de recerca van virar cap a sec-
tors sense ànim de lucre, com ara les comunitats epistèmiques, les xarxes d’incidència política 

27 Alguns d’aquests recursos són prou coneguts: des de la figura enigmàtica i poètica del subcomandante Marcos, fins al recurs 
retòric a l’escarabat Durito, el seu alter ego al més pur estil del realisme màgic que apareixia en els seus escrits i discursos (Retain, 
2007).
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i els moviments socials transnacionals. Aquest nou desenvolupament teòric estava influït pel 
constructivisme, cosa que permeté privilegiar l’enfocament sobre els actors transnacionals.28 
L’èmfasi en la identitat suposa un allunyament del materialisme i, per tant, de la incorporació 
de les relacions de poder a l’estudi de la constitució de les identitats i al rol que aquestes juguen 
en el camp de la política internacional.

Endemés, la identificació que es fa per part d’alguns autors de la «lògica vertical» amb la 
modernitat, que s’oposa amb l’actual irrupció de la «lògica horitzonal» sembla quelcom sim-
plista que caldria justificar. De fet, es pot argumentar que en nombrosos contextos històrics i 
actuals el que hi ha, en realitat, és una coexistència de les dues lògiques, tot i que en determinats 
moments una pugui imposar-se a l’altra.

També caldria qüestionar el fet que es consideri les xarxes com estructures comunicatives. 
Si bé és cert que aquesta dimensió és raonable, tot sembla indicar que l’AGP és quelcom més 
que una estructura comunicativa, cosa que es palesa en la celebració de Conferències globals i 
regionals o Caravanes activistes, i també per la presència de convocants i altres figures formals 
i informals que juguen un paper articulador de la xarxa. Així, un model de xarxa entesa com a 
comunicació no és suficient per descriure correctament la naturalesa de l’AGP.

Dit això, una revisió crítica dels plantejaments de Retain (2007) també ens obliga a pregun-
tar si, efectivament, es pot dir que l’AGP encaixa —o al manco si s’hi aproxima molt— amb el 
model de «segona generació», tal i com afirma l’autora. D’entrada s’ha de dir que, amb claredat, 
l’AGP s’allunya del model de «primera generació», caracteritzat per xarxes centralitzades amb 
lideratges clars, una participació poc horitzontal i una acció de grups de pressió o lobbying. Ara 
bé, tal i com mirarem de mostrar a continuació, el fet de desmarcar-se d’aquest primer model 
no implica necessàriament que l’AGP encaixi amb el model de «segona generació».

Hi ha alguns aspectes de l’AGP que sí que encaixen perfectament en el model de «segona 
generació» postulat per Bennett (2005) i ampliat per Retain (2007). Un d’ells és la dimensió 
d’escala. Segons s’ha defensat per Bennett (2005), l’escala de la segona generació d’activisme 
transnacional s’expandeix, segons Bennett (2005), gràcies a les xarxes tecnològiques. L’exemple 
de l’AGP és d’alguna manera força paradigmàtic d’aquest mecanisme, tot i que cal tenir present 
que les principals vies d’expansió de l’AGP són mitjançant encontres personals entre activistes 
en les reunions formals i informals, en els dies d’acció global, etc. La tesi segons la qual el canvi 
d’escala representat per l’AGP s’ha dut a terme mitjançant xarxes tecnològiques no és autoe-
vident i caldria més recerca empírica per tal de sostenir-la. Sí que és cert, i així ho constaten 
investigacions com la d’Olesen (2005a, 2005b), que Internet tingué un paper important —no 
decisiu— en la construcció de la xarxa de solidaritat zapatista internacional.

28 El constructivisme en relacions internacionals prové, en la seva elaboració «madura», de l’aportació de Wendt (1992, 1999), 
i en el context dels debats teòrics de l’època, mira de ser una síntesi d’aspectes centrals d’altres teories reflexionistes, racionalistes, 
neorealistes i neoliberals. Dues idees centrals estan en la base del constructivisme: la construcció social del coneixement i la cons-
trucció de la realitat social. En el camp dels estudis sobre relacions internacionals, es tracta d’una perspectiva teòrica i metodolò-
gica que portà noves preguntes importants sobre el paper de les identitats, les normes i els coneixements causals, la instituciona-
lització i la governabilitat [governance] internacional. Així, la preocupació principal és entendre com el rol de les idees modela el 
sistema internacional. Pel constructivisme, els Estats són els principals actors i se’ls hi atorga una identitat endògena i relativament 
estable; són les seves pròpies pràctiques d’interacció que les que condueixen a una determinada estructura. A diferència d’altres 
corrents que se centren en el poder i els interessos, la variable central del constructivisme són les identitats. Així, segons això, les 
cadenes causals que ens permeten entendre els règims institucionals són que les identitats i interessos porten a un comportament 
—sempre en un context institucional— que, al seu torn, implica uns resultats (Barbé, 2007).
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Un altre element de coincidència és la difusió, que en el cas de l’AG, sí que encaixa amb 
el que és habitual en la segona generació d’activisme transnacional, que no és altra cosa que la 
circulació per xarxes diverses —no absolutament diverses, sinó que sempre caracteritzades per 
cert tarannà desobedient. El mateix passa amb els destinataris i objectes de l’acció de l’AGP, que 
també encaixen prou bé amb el model de segona generació teoritzat per Bennett. Finalment, 
pel que fa el ventall de demandes del model de segona generació, també trobam força similituds 
amb l’AGP des del moment que parlam d’una agenda de justícia social diversa.

En canvi, la resta d’aspectes del model de «segona generació» són més discutibles en el cas 
de l’AGP. Pel que fa l’organització de l’AGP, és discutible que es pugui arribar a considerar un 
«activisme de masses multitemàtic». De fet, el perfil d’activisme que s’apropa a l’AGP molt poc 
té a veure amb els moviments «ciutadanistes» inclusius i de to polític marcadament baix i laxe.29 
Ans al contrari, si l’AGP es caracteritza per alguna cosa, és per aglutinar activistes hiperespecia-
litzats de l’escena alternativa i contracultural del Nord amb grans moviments de masses del Sud 
de caràcter marcadament militant. El tarannà plural i laxe de les protestes antiguerra —posam 
aquest exemple perquè és el principal marc empíric de Bennett (2005)— s’assembla ben poc 
al perfil de militància fortament polititzada que acudeix a les cites de l’AGP. De fet, les crides 
a l’acció de l’AGP han anat sempre lligades a un fort component de desobediència civil i una 
actitud bel·ligerant que no és habitual de protestes massives com les que analitza Bennett. El 
Dia d’Acció Global de maig de 1998 anà acompanyat, a Ginebra,  de disturbis i enfrontaments 
entre activistes i forces policials (AGP, 1998b); la Caravana Intercontinental, que tenia una ta-
rannà combatiu, visqué episodis d’acció directa i desobediència civil en algunes de les aturades 
del seu recorregut (Do or Die, 1999a); els esdeveniments de Praga el setembre de l’any 2000, 
també sota els auspicis de l’AGP, anaren acompanyats de mecanismes creatius d’acció directa 
militant, però no comptaren amb la participació ni simpatia dels grans sindicats locals o les 
grans ONG capaces de mobilitzar un nombre important de persones. De fet, es prou sabut que 
les manifestacions durant el DAG de Praga foren relativament minoritàries pel que fa el nombre 
de persones, i el seu caràcter fou clarament «dur» i allunyat de la mena de protestes «de masses», 
com per exemple les protestes antiguerra de 2003.

Al mateix temps, també es pot matissar que l’AGP encarni un model d’activisme multite-
màtic: és cert que aglutina una diversitat de moviments que abracen temes i objectius polítics 
múltiples, però no hem d’oblidar pas que l’AGP neix com una eina de coordinació contra 
l’OMC i les institucions del «lliure» comerç. De fet, es podria arribar a defensar que una de 
les victòries polítiques més clares de l’AGP és, precisament, traslladar els objectius d’oposició 
des de l’àmbit general i abstracte («el capitalisme», «les corporacions») fins a un terreny polí-
ticament operatiu com és l’oposició a institucions concretes (l’OMC). Tan és així que Starr 
(2000), en el seu estudi que recopila i classifica els moviments emergents anticorporatius abans 
de l’eclosió del «moviment de moviments», classifica l’embrionària AGP dins de la categoria de 
«moviments d’oposició als Acords de Lliure Comerç». I encara més: en el context en el qual 
emergeix l’AGP i el moviment «antiglobalització», el fet de posar en qüestió les institucions i 
acords del Consens de Washington significà una novetat política i estratègica important. Des 
d’aquest punt de vista, per tant, no es pot dir que l’AGP sigui una xarxa multitemàtica, al man-

29 Per una crítica del «ciutadanisme», veure Delgado (2014).
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co no en el sentit d’altres xarxes amb plantejaments més ambigus i oberts.
També s’ha de dir, per contra, que l’AGP ha evolucionat i mutat en el temps, i el seu rebuig 

inicial a l’OMC i altres institucions s’ha ampliat, al manco retòricament, cap a una oposició 
al capitalisme com a tal. Al mateix temps, a ningú no se li escapa que els moviments que s’a-
glutinen al voltant de les crides de l’AGP responen a lluites prou diferents: des de moviments 
indígenes fins a anarcoecologistes urbans, passant per moviments de dones i moviments auto-
nomistes de desobediència «social». Així, el ventall de lluites que s’aglutinen sota el paraigües 
de l’AGP sí que és múltiple, i d’alguna manera això queda reflectit en els documents que aprova 
l’AGP i les accions que ajuda a difondre. Des d’aquest punt de vista, per tant, sí que es pot dir 
que l’AGP és una xarxa multitemàtica, com a mínim en el sentit oposat a les xarxes temàtiques 
representades per la primera generació, formades essencialment per ONG especialitzades en 
una problemàtica específica.

Pel que fa l’estructura, segons Bennett (2005) i Retain (2007), les xarxes de segona genera-
ció es caracteritzen per la seva naturalesa policèntrica o distribuïda. Es pot dir això de l’AGP? Si 
ens atenem a la definició de David de Ugarte (2005), tenim tres tipus de xarxes: en primer lloc, 
les xarxes centralitzades, que es es defineixen pel fet de tenir un node central que, en cas de ser 
eliminat, això acaba amb l’existència de la pròpia xarxa; en segon lloc hi ha les xarxes descentra-
litzades, que estan formades per subsistemes centralitzats de manera que, si desapareix un dels 
nodes centrals dels subsistemes, la xarxa es trencarà en diverses subxarxes no comunicades entre 
sí; finalment, la xarxa distribuïda es caracteritza pel fet que podem extreure qualsevol node 
sense deixar-ne incomunicat cap d’altre. Des d’aquest plantejament, la pregunta sobre si l’AGP 
té una estructura de xarxa descentralitzada (policèntrica) o de xarxa distribuïda, no és tan fàcil 
de respondre. Per mirar d’encarar una resposta caldria contemplar la doble dimensió de l’AGP: 
en tant que xarxa social i xarxa virtual. Així, començant per aquesta última vessant, s’ha de 
dir que l’entramat erigit per l’AGP com a eina de comunicació (llistes de correu, però també 
butlletins) no era el d’una xarxa distribuïda. El motiu és que la comunicació sí que depenia de 
nodes clau, que ostentaven els recursos materials (accés a Internet). Per exemple, la composició 
del butlletí tenia responsables concrets, i la seva distribució a nivell regional es feia també en 
format físic (paper) a través d’organitzacions específiques, especialment al Sud, on no totes les 
organitzacions ni activistes disposen d’accés continuat a Internet.

Paral·lelament, si ens centram en la xarxa social de l’AGP, cal valorar que la comunicació 
també es duu a terme en les conferències globals i regionals, de manera que hi ha certs «espais 
o moments de convergència» en que la xarxa de relacions virtuals es materialitza físicament i 
duu a terme processos de presa de decisió (elaboració d’un manifest a Ginebra, modificació dels 
hallmarks a Bangalore i Cochabamba). Això s’allunya bastant del que seria un funcionament tí-
pic d’una xarxa distribuïda en què la comunicació flueix entre nodes, sinó que sembla més aviat 
el funcionament «típic» d’una coalició, aliança o fins i tot d’una organització pròpiament dita. 
De fet, cal recordar que l’AGP té òrgans com ara els Comitè de Convocants, el Grup de Suport 
(formalitzat des de la conferència europea de Leiden). Veiem, doncs, que en tot cas l’AGP té 
una dualitat xarxa-organització, que la pròpia Retain (2007) reconeix quan la defineix com una 
«xarxa organitzada» (2007: 188). Això fa que no sigui adient, segons el nostre parer, considerar 
l’AGP com una xarxa distribuïda —com a màxim seria descentralitzada, i només en algunes de 
les seves dimensions, no totes.
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Pel que fa la formació de la xarxa, la segona generació es caracteritza per l’establiment de 
llaços d’afinitat i l’establiment de campanyes permanents. El primer dels elements sembla que 
es satisfà plenament per part de l’AGP. No en va són diversos els autors que han remarcat la 
importància de les relacions informals i cara a cara a l’hora de teixir afinitats entre els activis-
tes que conflueixen en les reunions de l’AGP (Juris, 2008; Routledge, 2003, 2004, 2005; De 
Marcellus, 2001). El segona dels elements —les campanyes permaments— ja és més discutible: 
si bé és cert que a partir de la Conferència Global de Cochabamba, l’any 2001, l’AGP estableix 
una sèrie de campanyes permanents, és igualment cert que fins aleshores les accions sota el seu 
auspici eren concretes i molt limitades en el temps: dies d’acció global i caravanes. Sí que es po-
dria interpretar, tanmateix, que aquestes accions s’emmarquen en una «campanya permanent» 
contra l’OMC i les institucions del capitalisme neoliberal.

Pel que fa la construcció de ponts i els baixos costos de corretatge, el cas de l’AGP és ambi-
valent. Es podria dir que hi ha aspectes de la xarxa que es corresponen clarament al model de 
segona generació, com és el cas de les crides als Dies d’Acció Global. Aquestes crides s’efectuen i 
circulen de manera quasi automàtica i espontània, de manera que els seus costos organitzatius i 
de corretatge són baixos des del punt de vista de la xarxa —no és així des del punt de vista dels 
actors locals que sí que han d’organitzar dies de lluita que sovint tenen una alta càrrega d’acció 
directa, amb els preparatius que això implica. Altres activitats de l’AGP, però, com el cas de 
les Conferències Globals i/o Regionals, així com les Caravanes, possiblement s’aproximen més 
al model de la primera era de l’activisme transnacional, ja que necessiten una preparació i uns 
esforços de corretatge que de cap manera es poden obviar. Tan és així que un dels motius pels 
quals s’abandonà la tàctica de les Caravanes fou, precisament, per l’elevada càrrega de feina que 
implicava la seva organització per part de grups clau. En definitiva, el cas de l’AGP encaixa amb 
aquesta dimensió de l’activisme transnacional de segona generació si se’n fa una idealització 
reduccionista que oculti algunes de les tasques importants de la xarxa que, de cap manera, hi 
encaixen.

La pertinença a l’AGP és, en tot cas, informal, i tan sols s’explicita quan es fan servir els seus 
canals de comunicació i s’acudeix a les reunions i conferències. Així, es tracta d’una pertinença 
laxa que es basa en la participació: es pertany a l’AGP en tant que s’hi participa. D’alguna ma-
nera, això es palesa de manera molt retòrica en la visió que inspirà la trobada zapatista el 1996: 
«Aquesta xarxa intercontinental serà el mitja pel qual distintes resistències poden recolzar-se 
unes a altres. Aquesta xarxa intercontinental de resistència no és pas cap estructura organitzati-
va; no té un cap centre de decisions central ni visible; no té comandament central ni jerarquies. 
Som la xarxa, tots aquells que resistim» (EZLN, 1996 apud Wood, 2005: 95). També existeix 
un establiment col·lectiu de l’agenda des del moment en què col·lectius particulars fan una 
crida a la participació o proposta i aquesta circula a través dels canals de l’AGP i, eventualment, 
s’expandeix i es fa un canvi d’escala que atorga una dimensió «global» a una proposta concreta 
i localitzada.

Pel que fa l’estabilitat de la xarxa, el model de segona generació es caracteritza per un codi 
organitzatiu de diversitat inclusiva que crea una xarxa densa de lligams febles. Aquest model, 
com hem vist, contrasta amb l’estabilitat de primera generació que es caracteritza per un marc 
temàtic orientat a metes. D’alguna manera, l’AGP se situa en un punt mitjà entre aquests dos 
models. D’una banda, és cert que l’AGP plasma una diversitat inclusiva, però no absolutament 
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inclusiva, ja que els propis principis i afinitats que genera suposen un filtratge important. Per 
exemple, les ONG i els partits polítics, estan exclosos clarament de la xarxa des del moment 
en què aquesta, a través dels seus principis consensuats, aposta per una via desobedient d’acció 
directa i rebutja el lobbying com a eina efectiva de transformació. En aquest sentit, la diversitat 
inclusiva de l’AGP existeix però amb unes limitacions prou clares que recorden bastant a les 
línies de fractura que es generen en la primera generació d’activisme transnacional. Al mateix 
temps, els lligams entre els moviments i persones que componen l’AGP sí que són febles en la 
seva dimensió formal, però forts a nivell informal i vis-a-vis.

Si fem una mirada a la capacitat, un dels elements que ens permetia distingir entre la 
primera i segona generació d’activisme transnacional, tenim que l’AGP sembla aproximar-se 
clarament a la segona, que adopta una via de protesta massiva i canvi de valors. Des del mo-
ment en què l’AGP rebutja la pràctica del lobbying i aposta per accions directes i la construcció 
d’alternatives locals al capitalisme neoliberal, queda força clar que es treballa la transformació 
cultural i de valors. Ara bé, també caldria matissar això. En primer lloc, tot i que l’AGP rebutgi 
les pràctiques dels grups de pressió, això no vol dir pas que molts dels moviments que partici-
pen a l’AGP no duguin a terme aquestes pràctiques eventualment. De fet, això és així i aquesta 
qüestió ha estat font d’alguns conflictes interns de la xarxa (AGP, 2004d). D’altra banda, hom 
pot interpretar l’acció directa com una via d’acció que pretén tenir efectes polítics —no només 
de conscienciació i canvi de valors—, encara que no sempre tingui èxit en aquesta empresa. És 
encara motiu de debat el grau d’importància que les accions directes a Seattle el 1999 van tenir 
a l’hora de fer fracassar la reunió de l’OMC (Yuen i altres, 2001).

La qüestió de les tàctiques de mobilització també és ambivalent en el nostre cas. És cert que 
els mecanismes de l’AGP generen un calendari de protesta contínua, com ho mostren les convo-
catòries de Dies d’Acció Global, però de la mà de l’AGP també han sorgit campanyes concretes 
(com les caravanes intercontinentals) que sí que tenien una data clara d’inici i de final, i uns 
objectius concrets —tot i que difícils d’avaluar objectivament.

Finalment, pel que fa les metes de la segona generació, si les comparem amb l’AGP obser-
vem que l’èmfasi en l’acció individual no és tan evident com estableix el model teòric. Si bé 
l’espai de llibertat individual és important —si no essencial— per molts dels moviments que 
s’han implicat en l’AGP, l’acció política es planteja col·lectivament i de manera organitzada. 
Una proporció significativa dels convocants fundadors eren d’organtizacions que remarcaven 
la democràcia directa i els modes d’organització no jeràrquics. Això no obstant, molts d’altres, 
inclosos els sindicats i els moviments massius de camperols, són més jeràrquics, inclos el MST 
de Brasil o el Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), una federació estatal d’organitzaci-
ons de camperols sense terra, petits agricultors, pescadors de subsistència, dones camperoles i 
joves rurals que té un lideratge efectiu sobre un total de 800.000 persones rurals aglutinant un 
9% de la força de treball agrícola de Filipines. És interessant que, fins i tot aquests moviments 
populars que operen de manera més jeràrquica, estan encara interessats en treballar amb altres 
organitzacions, fins al punt que posen un èmfasi notable en la construcció de coalicions tan 
locals, nacionals com transnacionals (Wood, 2002). En canvi, l’AGP encaixa prou bé amb el 
model quan ens referim als objectius polítics diversos i en evolució.

En conclusió, tenim que l’AGP s’aproxima al model de la «segona generació» de l’activisme 
transnacional en alguns aspectes importants. Ara bé, només una aproximació superficial a la 
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xarxa permet sostenir la hipòtesi que aquesta encaixa amb aquest model de «segona generació». 
És per això que l’enfocament de les xarxes transnacionals d’activisme aporta llum sobre algunes 
dinàmiques i característiques innovadores de l’AGP, però no és completament satisfactori com 
a marc teòric puix que en la majoria dels casos l’AGP té una realitat complexa que de vegades 
s’aproxima més al model de «primera generació», mentre que d’altres sembla aproximar-se més 
al model de «segona generació». Aquesta ambivalència, que en alguns casos és simultània, és 
problemàtica per a l’anàlisi complet i exhaustiu de l’AGP o, com a mínim, presenta algunes 
limitacions importants. Val a dir que la pròpia Retain arriba a conclusions similars:

I found that the first-generation model is increasingly being super-seded, although not exactly by a 
purely second-generation network. What is replacing the former is most often a hybrid mix of the 
two, but which tends toward the second-generation end of the spectrum. In fact, as illustrated by 
the case study of the PGA —which is the closest to a direct action social justice network one can 
find— a solely second-generation network is extremely difficult to sustain (Retain, 2007: 57).

Dit això, i entrant a valorar l’anàlisi de l’AGP per part de Retain (2007), hi ha una sèrie 
d’aspectes força problemàtics. L’autora es basa en el «dynamics of contention approach». Això 
té implicacions sobre l’anàlisi de l’AGP ja que l’èmfasi no versa tan en l’«abans» i el «després» 
de la xarxa sinó, precisament, en el «com». Dit en termes més precisos, l’enfocament de dinà-
miques de disputa es centra en els aspectes processuals de diferents episodis de disputa política. 
El que aquest plantejament eclèctic guanya a l’hora d’enriquir l’estudi multidimensional dels 
moviments socials, ho perd en politització i capacitat de relacionar la mobilització política amb 
les dinàmiques de desenvolupament del capitalisme. A més a més, aquest enfocament sol estar 
limitat a realitats geogràfiques molt concretes (EEUU i Europa occidental) i sol obviar dinàmi-
ques de protesta de la perifèria (Iglesias, 2008).

Així, l’autora traça els mecanismes de difusió d’informació del zapatisme en el procés de 
canvi d’escala que conduirà a l’emergència de l’AGP. Una possible limitació d’aquest plante-
jament és que atorga una importància central a la circulació d’informació per donar compte 
del canvi d’escala; caldria preguntar-se, emperò, si la difusió d’informació és un element sufi-
cient per explicar per què es produeix aquest salt. A més a més, centrar-se en aquests aspectes 
explicatius del canvi d’escala fa que l’autora es fixi molt en el context de naixement de l’AGP 
—l’expansió de la xarxa de solidaritat zapatista— i molt poc en el funcionament de la xarxa 
en sí mateixa. De fet, bona part de l’anàlisi se centra en el que l’autora anomena les «tàctiques 
innovadores» que activistes de l’AGP han desenvolupat. El text atribueix a l’AGP unes tàctiques 
que, potser sí que ha ajudat a difondre, però que en cap cas no són patrimoni seu.30

D’altra banda, hi ha al manco dos aspectes discutibles de la caracterització que l’autora fa 
de l’AGP. El primer és que fa un ús acrític del terme «autonomia»; el segon, l’afirmació que els 
grups de l’AGP s’oposen «filosòficament» a les estructures jeràrquiques. Si el primer aspecte 
indica una absència de qualsevol aproximació teòrica crítica a la noció d’autonomia, el segon 

30 Com a exemple extrem, l’autora afirma que Indymedia és una inspiració formal de l’AGP ja que aquest projecte està basat en 
els «principis anarquistes». Aquesta interpretació sembla força exagerada, si bé és cert que Indymedia beu de la influència zapatis-
ta, és poc exacte dir que és una tàctica de l’AGP.
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deixa clar que algunes de les hipòtesis de l’autora no gosen de prou evidència empírica que les 
sostengui. Si bé és cert que la pròpia AGP apel·la a l’«autonomia» en els seus documents i prin-
cipis, sense donar més explicacions i amb una ambigüitat deliberada, entenem que una aproxi-
mació acadèmica i sistemàtica a l’estudi de la xarxa hauria d’aprofundir més en la problemàtica 
del concepte d’«autonomia» i hauria de superar plantejaments positivistes que redueixen la 
naturalesa d’un actor als principis que aconsegueixen plasmar sobre paper. Pel que fa el rebuig 
«filosòfic» a les estructures jeràrquiques, aquest és un aspecte que caracteritza a grups particu-
lars de l’AGP —especialment els grups de tarannà llibertari o autonomista del Nord—, però 
en cap cas és generalitzable al conjunt dels membres de la xarxa —els moviments de base de 
masses del Sud, particularment. És cert que l’AGP estableix en els seus principis un clar rebuig a 
les formes jeràrquiques d’organització, però això és interpretable com un requisit pragmàtic per 
al funcionament equitatiu de la xarxa i per minimitzar les habituals diferències Nord-Sud, així 
com les dinàmiques de dominació que en poden emergir; no necessàriament és una oposició 
«filosòfica» a l’estructura jeràrquica.

En conclusió, cal valorar la gran aportació de Retain (2007) al coneixement sobre l’AGP, 
ja que és una de les obres que han versat amb més detall sobre aquesta xarxa. Traçar la con-
nexió concreta —amb actors reals i documentats— entre l’aixecament zapatista i l’eclosió del 
moviment «antiglobalització» a través de l’AGP és quelcom que no s’havia fet amb tant detall. 
A més a més, la recopilació de les principals tàctiques activistes vinculades a l’AGP és també 
una aportació important al coneixement d’aquesta xarxa. Tanmateix, aquesta anàlisi no apro-
fundeix en alguns elements clau per comprendre l’AGP. És el cas, per exemple, de la vessant 
política de la xarxa, de les relacions de poder que la travessen, de les diferències materials que 
en condicionen el funcionament i de quins mecanismes s’adopten per plantar cara a aquestes 
dificultats. Tampoc no s’analitzen les trajectòries històriques dels moviments que formen part 
de l’AGP i que, sense dubte, desborden clarament el marc zapatista en el qual l’autora sembla 
restringir la seva interpretació.

4. LES COALICIONS TRANSNACIONALS

En la secció anterior hem vist algunes interpretacions de l’AGP que es centren en l’anàlisi de 
les xarxes transnacionals d’activisme de segona generació. A continuació rescatarem algunes 
aportacions que enfoquen la qüestió des d’un angle diferent: l’estudi de les coalicions transna-
cionals. Autors com Leslie J. Wood (2002, 2005) o Aaron Pollack (2001) han realitzat les prin-
cipals aportacions en aquesta línia.31 Wood ha elaborat la seva anàlisi a partir dels documents 
—cròniques i actes— de les conferències internacionals i reunions de convocants de l’AGP i ho 
ha complementat amb entrevistes amb participants. El punt important de la seva línia interpre-
tativa és que, segons l’autora, tractar l’AGP com una coalició —i no com una xarxa— permet 
de copsar tan la seva dimensió estructural o «objectual» com la dimensió processual. Així, en 

31 Pollack no parla de «coalició» sinó d’«aliança», encara que no n’arriba a definir el significat. L’autor escriu el text en un mo-
ment en què encara no hi ha referències escrites sobre l’AGP i que, per tant, la informació prové de la seva experiència personal a 
Ginebra el 1998. De fet, enlloc de parlar de «Peoples’ Global Action» es refereix a «Peoples’ Global Alliance», la qual cosa no deixa 
de cridar l’atenció.
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interpretar l’AGP com una coalició, permet a l’autora de fer servir tota la trajectòria d’anàlisi 
sobre la formació i manteniment de coalicions, cosa que il·lumina alguns aspectes importants 
de l’AGP que no sempre es remarquen.

4.1. L’ESTUDI DE LES COALICIONS TRANSNACIONALS

La recerca acadèmica sobre les coalicions d’organitzacions socials és un camp força ampli dins 
de la recerca general sobre moviments socials. Amb els anys s’ha acumulat molta quantitat de 
material empíric sobre les coalicions entre moviments, especialment en l’àmbit estatunidenc 
(Mayer i altres, 2010; Dobbie, 2009; Smith, 2002; Gabriel i Macdonald, 1994; Cortright i 
Pagnucco, 1997; Rucht, 1997; Fox i Brown, 1998). Tot i que aquestes coalicions adopten formes 
molt diverses, en una primera aproximació es pot dir que existeix una coalició cada cop que 
dues o més organitzacions de moviments socials treballen juntes en una tasca comuna (Wilson, 
1973; Zald i Ash, 1966). Així, les coalicions, que pressuposen organitzacions membres que 
mantenen separades les seves estructures organitzatives, són diferents de les fusions. A partir de 
Van Dyke i McCammon (2010) es poden establir quatre eixos principals al voltant dels quals 
s’articulen les coalicions: el nombre de membres, la temporalitat, la naturalesa dels enllaços i el 
tema. A continuació ho veiem amb més detall.

1. El nombre de membres. Com hem dit, partir d’una definició tan laxa permet que una 
coalició abasti des de dos grups fins a una complexa xarxa d’organitzacions movimentistes. Cal 
dir, però, que podria passar —de fet, així és— que una coalició amb només dues organitzacions 
membres sigui més gran que una coalició formada per moltes organitzacions.

2. La temporalitat. Els membres d’una coalició poden treballar junts en un sol projecte 
clarament delimitat en el temps o, en canvi, formar una aliança a més llarg termini i col·laborar 
en múltiples activitats sostingudes en el temps. Hi ha casos de coalicions que s’han creat per 
treballar en una qüestió específica i, un cop els esforços decauen, l’estructura de la coalició 
simplement es dissol; d’altres coalicions es mantenen al llarg de diversos cicles i temes.

3. Els enllaços. La naturalesa dels enllaços entre organitzacions en el si d’una coalició pot 
ser informal —com és més habitual— o més formal (Zald i McCarthy, 1980). Els nusos infor-
mals impliquen accions coordinades de manera laxa amb una comunicació intermitent entre 
grups. Així, per exemple, els grups poden planejar una acció conjunta concreta, però sense tenir 
intenció de mantenir una col·laboració permanent. En canvi, altres grups poden arribar a for-
mar un «grup paraigua» que estigui format per staff i recursos per iniciar i monitoritzar l’acció 
coordinada entre els grups membres (Van Dyke i McCammon, 2010). De la mà de la literatura 
general sobre els moviments socials, els investigadors sobre les coalicions també han mostrat la 
presència d’individus que estableixen o representen nusos entre organitzacions. Aquests actors, 
als que els investigadors han anomenat «brokers» o «bridge builders», faciliten la formació de 
coalicions).

4. El tema. Empíricament, la recerca ha documentat aliances organitzatives dins de molts 
moviments socials: el moviment ecologista, el moviment en defensa de la diversitat sexual 
LGTB, el moviment obrer, el moviment de dones, el moviment pels drets civils, el movi-
ment antinuclear i els moviments de la Nova Dreta (Van Dyke i McCammon, 2010). Però no 
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només és habitual que es produeixin coalicions temàtiques, sinó que també hi ha coalicions 
multitemàtiques entre diferents moviments. És el cas de moviments estudiantils, de coalicions 
entre el moviment obrer estatunidenc i el moviment ecologista; també, en aquest país, s’han 
produït coalicions entre el moviment feminista i el moviment ecologista. Alguns observadors 
remarquen la naturalesa multiracial i multiclassista de grups com per exemple Direct Action 
Network (Van Dyke i McCammon, 2010).

Taula 4: Eixos de les coalicions

Membres Temporalitat Enllaços Temes

Dos mem-
bres

Molts 
membres

Efímeres Sostingu-
des

Difosos i 
informals

Forts i for-
malitzats

Coalicions 
temàtiques

Coalicions 
entre diver-
sos temes

Font: elaboració pròpia a partir de Van Dyke i McCammon (2010).

Aquests eixos analítics, però, no reflecteixen altres dimensions tan o més importants per 
copsar l’emergència i eventual desaparició de les coalicions. Es tracta dels interessos, la ideologia 
i la identitat. De fet, bona part de la literatura sobre coalicions no s’ha centrat tan en definir 
què entenem per «coalició» com en estudiar la dinàmica interna i externa de les coalicions i les 
dificultats per les que passen (per què sorgeixen, quins conflictes operen dins d’elles, per què 
desapareixen, etc.) (Young, 1992; Staggenborg, 1986; Shaffer, 2000; Hathaway i Meyer, 1997; 
Kleidman i Rochon, 1997; Maney, 2000; Waterman, 2001; Epstein, 1991). Així, la recerca ha 
mostrat la importància que tenen les ideologies compartides i les identitats pel que fa la col·la-
boració organitzativa (Smith i Bandy, 2005); i també el contrari: com les diferències ideològi-
ques poden inhibir la formació de coalicions (Van Dyke i McCammon, 2010). Tanmateix, hi 
ha grups que comparteixen metes comunes però que mai no treballen junts, la qual cosa indica 
que la mobilització potencial de metes i d’interessos compartits és quelcom més complex del 
que sembla a primera vista. El que sí que indica la recerca, en general, és que les organitzacions 
amb una ideologia més àmplia, laxa o oberta faciliten la formació de coalicions . Per suposat, 
també hi ha literatura que versa sobre els conflictes i costos de les coalicions i com la seva for-
mació i funcionament pot tenir efectes negatius en les organitzacions que les han format (Van 
Dyke i McCammon, 2010). Irrompen aquí la diversitat de llengües, els diferents graus d’ex-
periències polítiques entre els membres de la coalició, les diferències culturals i, en definitiva, 
les condicions ambientals i els factors organitzatius que faciliten o dificulten la participació de 
certs grups (Smith i Bandy, 2005).

Quan es fa el salt d’escala i es comencen a considerar coalicions transnacionals, sorgeixen 
dificultats semblants: tan les coalicions nacionals/estatals com les transnacionals tendeixen a 
creuar fronteres de classe, i els desafiaments que afronten quan ho fan són similars (Smith i 
Bandy, 2005). De fet, algunes de les principals problemàtiques «clàssiques» senyalades en la 
literatura que ha estudiat les coalicions nacionals/estatals del moviments obrer, pacifista i ecolo-
gista estatunidenc, ressonen de manera clara amb les problemàtiques que comencen a senyalar 
els estudiosos de les coalicions transnacionals contemporànies (Smith i Bandy, 2005).

En un estudi, Dennis Young (1992) ha identificat quatre obstacles principals a l’hora de 
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construir coalicions que traspassin fronteres estatals. Aquests són (1) la diversitat cultural i 
política; (2) distància; (3) barreres econòmiques al moviment de persones, béns i informació; 
i (4) els contextos polítics variants que formen les possibilitats dels grups locals «d’actuar glo-
balment». La tesi de Young és que, mentre aquestes diferències fan que les coalicions transna-
cionals siguin menys freqüents, alhora tendiran a desaparèixer gràcies a l’emergència de noves 
tecnologies que faciliten la comunicació i l’intercanvi. Ara bé, segons Smith i Bandy (2005), a 
això cal afegir-hi un cinquè element: els diferencials de poder, que en les coalicions transnacio-
nals tendeixen a adoptar formes diferents si ho comparem amb les coalicions estatals.

Altres autors han restringit més la definició de coalició. En aquesta línia, Jonathan Fox 
(2002) distingeix entre tres formes de cooperació transnacional: les xarxes, les coalicions i els 
moviments. Aquesta distinció posa l’èmfasi en les diferències en l’estructura organitzativa, les 
accions, i el contingut ideològic de cada forma. Així, mentre que les xarxes tenen els nivells 
més baixos d’organització formal i integració, els moviments incorporen les estructures orga-
nitzatives més formals. D’aquesta manera, els grans nivells d’integració organitzativa indiquen 
uns alts nivells de comunicació i acció, oferint possibilitats de construcció de consens entre els 
participants en la ideologia i cultura del moviment. Ara bé, cal senyalar que la transformació 
de xarxa en moviment no sempre s’intenta ni es realitza, ja que les organitzacions implicades 
poden ser molt diferents pel que fa els interessos que motiven la seva cooperació (Smith i Bandy, 
2005).

4.2. L’AGP COM A COALICIÓ TRANSNACIONAL

Les coalicions transnacionals afronten habitualment reptes pel que fa el diferent accés a recur-
sos entre els moviments del Nord i del Sud, cosa que eventualment contribueix al sorgiment 
de fractures entre aquests moviments. Altres factors que també poden desafiar el manteniment 
d’una coalició són les diferències pel que fa la cultura organitzativa i els diferents graus d’expe-
riència en participació en coalicions (Wood, 2005). Així, el cas de l’AGP és d’alguna manera 
paradigmàtic puix que aglutina moviments molt diversos tan del Nord com del Sud, però tam-
bé provinents de diferents tradicions polítiques (gandhians, indígenes, anarquistes, ecologistes 
d’acció directa, esquerra autonomista, grans moviments populars, etc.). Podem dir, així, que 
aquestes diferències pel que fa recursos, cultura organitzativa i experiència en coalicions, són 
més presents en el cas de l’AGP que en la immensa majoria de coalicions transnacionals. A més 
a més, la importància de l’AGP per a l’estudi de les coalicions és que mirà de desplegar tota una 
sèrie de mecanismes específicament dissenyats, precisament, per tal minimitzar la importància 
de la desigualtat de recursos i les diferències culturals, que són les principals problemàtiques 
que solen desafiar habitualment el manteniment de les coalicions. Dit altrament, es tractava de 
posar en pràctica mecanismes per tal de prevenir el domini de la coalició per part dels activistes 
del Nord, com sol ser habitual. Així, Wood (2002, 2005) considera que l’AGP desafià les seves 
diferències pel que fa recursos, cultura organitzativa i experiència en coalicions per construir un 
model que seria recordat per ser igualitari i cohesiu alhora.

Segons Wood (2000), tot i que l’AGP s’anomena a sí mateixa «un instrument per a la co-
ordinació» i informalment s’hi refereix com una xarxa, està connectada de manera força més 
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densa que altres xarxes com per exemple les formades al voltant de les conferències de l’ONU 
celebrades a El Cairo i Beijing. L’AGP comparteix un projecte i un enfocament ideològic, però 
es cuida bé d’esdevenir una «organització». De fet, l’AGP no es defineix a sí mateixa com una 
«organització», i manté una filosofia organitzativa distintiva. El cinquè hallmark explica el 
seu enfocament de l’estructura: «una filosofia organitzativa basada en la descentralització i 
l’autonomia». Aquestes característiques definitòries inclouen l’absència de membres, recursos i 
la presència d’unes estructures centrals mínimes. Ningú no pot representar l’AGP, i l’AGP no 
representa cap organització ni persona. Cada continent pot organitzar-se com li sembli adient, 
però ha de proporcionar una organització, grup o col·lectiu que serveixi de punt de contacte 
per la xarxa global. Mentre una organització participant de voluntaris fa de «Secretariat» offi-
ce, el seu rol és purament administratiu (enviar correus electrònics, etc.). L’únic cos central de 
presa de decisions és el Comitè de Convocants, compost per representants d’organitzacions i 
moviments de cada continent. La composició d’aquest Comitè ha de mostrar un equilibri regi-
onal, i un equilibri pel que fa les àrees de treball i les organitzacions i moviments que el formen 
(Wood, 2002).

Aquest model descentralitzat té sentit estratègic per la seva combinació de participants. 
Els camperols equatorians no podrien entrar en les institucions globals o rebre influxos de re-
cursos aliant-se amb els okupes holandesos, però podrien construir un lligam amb aquells que 
voldrien mirar d’interrompre aquestes institucions en els centres globals. Com que la meta de 
l’AGP fou l’aliança de moviments radicals i diversos, un model més centralitzat corria el risc 
que una oficina de la coalició i la gestió del pressupost pogués estar dominat per aquells amb 
més recursos o amb més vies de comunicació. La presa de decisions centralitzada acceleraria el 
procés de col·laboració, però precisament aquesta agilitat podria incentivar que hi hagués grups 
que abandonessin el procés, fent-la una eina de coordinació menys flexible i menys adaptable i 
amb diferents prioritats i processos (Wood, 2002).

El model escollit per l’AGP s’assembla al que empren els grups locals de base. Depèn de 
convocants rotacionals, treballant conjuntament per coordinar activitats comunes com ara les 
conferències o els dies d’acció, i donant suport a l’intercanvi d’informació entre els moviments i 
organitzacions. Com moltes altres coalicions informals, l’AGP opera sense una oficina central o 
mecanismes formals. Aquest no és un model inusual a nivell local, però sí pel que fa coalicions 
transnacionals. En definitiva, es pot dir que l’AGP trasllada el model organitzatiu de base local 
a una escala «global» (Wood, 2005).

Així, segons Wood (2005), l’AGP s’estructura com una coalició, en termes de Fox (2000), 
un grup d’organitzacions i individus treballant conjuntament per un propòsit comú. Notem 
que aquí s’amplia, d’alguna manera, la definició de coalició per donar-hi cabuda a individus. Se 
senyala que concebre l’AGP com una coalició d’aquesta mena permet de situar-la en un punt 
mig entre la rigidesa d’una organització tradicional i la fluïditat d’una xarxa distribuïda o des-
centralitzada. Així, Wood (2002) considera que, a diferència de les xarxes transnacionals, les 
coalicions permeten que les organitzacions comparteixin recursos, construeixin una compren-
sió col·lectiva, ofereixin solidaritat i incrementin la seva habilitat per assolir metes compartides. 
L’autora remarca que les coalicions poden variar en termes de procés i estructura. Tanmateix, 
fins i tot la coalició més rudimentària necessita d’algunes funcions bàsiques: algú ha de con-
vocar les reunions, algú ha de convidar els participants i organitzar l’agenda, etc. En tant que 
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espais de col·laboració, les coalicions han de proporcionar als participants una oportunitat de 
participar i prendre part de la presa de decisions. Com a resultat, un espai «neutral» compartit 
és vist sovint com a crucial. El repte és, doncs, crear i mantenir aital espai per a la interacció 
entre participants en casos tan extrems com l’AGP, on les diferències materials i culturals entre 
els moviments són tan grans.

Wood parteix d’una anàlisi materialista de l’AGP i de la seva dinàmica. Segons l’autora, 
les organitzacions que participaren a l’AGP no tenien, a primera vista, més en comú que el 
rebuig a la política i les institucions del neoliberalisme i el seu rebuig a l’acció mitjançant grups 
de pressió a l’estil tradicional (2002). Això no obstant, aquests grups miraren de construir un 
model que romangués igualitari i cohesiu malgrat les grans diferències pel que fa recursos, cul-
tura organitzativa i experiència en coalicions que hi havia entre les organitzacions participants. 
Ara bé, les eleccions sobre com organitzar-se transnacionalment no sorgeixen purament de la 
ideologia o d’una anàlisi racional cost-benefici; emergeixen de la interacció de les experiències i 
cultures organitzatives dels participants, constrenyides i activades per les dinàmiques de poder 
internes i externes. Mentre que els participants de l’AGP poden estar d’acord retòricament amb 
la visió llançada pels zapatistes, les organitzacions participants esdevenen les vertaderes fonts 
—des de les seves diverses cultures organitzatives— de l’estructura i el procés organitzatiu 
(Wood, 2005). Així, segons aquest enfocament, la forma i procés específics adoptats per una 
coalició té les seves arrels en la cultura organitzacional i el bagatge en formació de coalicions 
de les organitzacions participants. Aquests estan influïts, alhora, per les dinàmiques de poder 
entre participants, i a través de la interacció i relacions de la coalició amb altres institucions. 
Però això tampoc no és suficient per explicar els debats, tensions i canvis que sorgirien llavors 
en l’AGP. Aquestes causes cal cercar-les més aviat en la desigualtat de recursos que ha fet que 
sectors no poguessin mantenir la seva participació (Wood, 2005).

4.3. LIMITACIONS DE LA INTERPRETACIÓ DE L’AGP COM UNA COALICIÓ

Si hem de fer algunes anotacions crítiques a l’anàlisi de Wood no podem deixar de banda que 
l’autora parteix d’una definició molt laxa de «coalició», ni tampoc emmarca amb claredat els 
pilars teòrics bàsics dels quals parteix. Això no obstant, l’anàlisi de l’AGP en termes de coali-
ció port aportar bones eines normatives ja que alguns dels mecanismes que ha adoptat poden 
esdevenir modèlics —tot i que imperfectes— per altres coalicions eventuals. Ara bé, analitzar 
l’AGP en termes de coalició o aliança podria semblar raonable i molt prolífic des del punt de 
vista descriptiu, però és insatisfactori en termes explicatius. Això és així per dos motius prin-
cipals: en primer lloc, l’enfocament de coalició no copsa completament la realitat empírica de 
l’AGP; en segon lloc, aquest enfocament no és suficient per donar compte de la relació entre 
l’AGP i la resta del moviment «antiglobalització». A continuació expliquem amb més detall 
aquests punts.

Diem que l’enfocament de les coalicions és insatisfactori com a eina analítica de l’AGP 
perquè la coalició s’entén com una aliança entre un o varis actors —ja siguin organitzacions o 
individus. Això és aplicable a l’AGP, però només en alguna de les seves dimensions. Recordem 
que l’AGP no té pertinença, la qual cosa fa que l’estatus dels grups i individus que hi formen 
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part sigui, com a mínim, ambigu. El vincle que hom pot tenir amb l’AGP és el de participar-hi, 
i això es tradueix en formar part activament de les seves crides a l’acció —Conferències, Dies 
d’Acció Global, Caravanes, difusió de convocatòries, entre d’altres. És per això que no és pos-
sible, com sí passa en altres coalicions, trobar un llistat amb les organitzacions que en formen 
part. Com a molt es podria dir que l’AGP és una «coalició informal», la qual cosa contrasta amb 
el fet que els mecanismes de funcionament siguin prou explícits —existències de figures com 
el Comitè de Convocants, les tasques rotatives i les quotes de participació per part d’activistes 
del Nord, per posar uns exemples. L’èxit dels Dies d’Acció Global i la circulació de les crides no 
s’explica amb el plantejament de l’AGP com una coalició. Endemés, dels quatre eixos al voltant 
dels quals s’articulen les coalicions —nombre de membres, temporalitat, naturalesa dels enlla-
ços i tema—, no sempre és possible ubicar la realitat empírica de l’AGP en un punt d’aquest 
esquema lineal; de fet, sovint passa que es podria situar l’AGP en varis punts oposats del mateix 
eix simultàniament. Tot plegat enllaça amb el segon punt.

L’enfocament de les coalicions també es mostra insuficient a l’hora d’abordar les relacions 
—complexes— entre la pròpia AGP i el conjunt del «moviment antiglobalització». Són aques-
tes relacions, precisament, les que ajuden a comprendre l’èxit de les crides en els Dies d’Acció 
Global i l’evolució dels plantejaments de l’AGP i del propi moviment global. La dinàmica de 
l’AGP no es pot comprendre exclusivament en termes de funcionament intern, sinó que s’ha 
de contrastar necessàriament amb factors externs i transversals: només així es poden explicar 
canvis en els posicionaments de l’AGP pel que fa la violència, el rebuig al capitalisme, i altres 
canvis que l’AGP ha anat visquent durant la seva trajectòria. Per això, tot i ser materialista, el 
plantejament de Wood cau en un formalisme que centra l’atenció en la forma organitzativa i 
deixa de banda el fet que l’organització, per molt horitzontal que sigui, no és inherentment 
emancipadora. Malgrat aquestes limitacions, l’anàlisi específica de les dificultats per les que 
passa l’AGP, en termes de desigualtat material, diferències culturals i dinàmiques de poder, és 
una magnífica aportació a la comprensió de l’AGP que, no per incompleta, deixa de tenir inte-
rès i obrir vies de recerca prolífiques.

5. ELS CONTRAPÚBLICS TRANSNACIONALS

Una altra de les interpretacions teòriques que han mirat d’emmarcar l’AGP és la de l’antropòleg 
i activista Jeffrey S. Juris, que partint del seu estudi etnogràfic de l’activisme global proposa 
una descripció de l’AGP com a «contrapúblic transnacional», noció desenvolupada i aplicada a 
l’estudi dels moviments socials per part de Thomas Olesen. Així, en aquesta secció mirarem de 
descriure les nocions d’«esfera pública» i de «públic» proposades per Habermas, així com també 
les crítiques que s’han realitzat, especialment les que arriben per part de Nancy Fraser, autora 
que proposa parlar de «contrapúblics» com una manera de corregir alguns dèficits importants 
de la teoria i reconstrucció filosòfico-històrica habermasiana de l’esfera pública. A continuació 
abordarem el salt d’escala proposat per Olesen, entre d’altres, que ens porta a parlar de l’exis-
tència d’uns «contrapúblics transnacionals» que, a diferència dels contrapúblics de Fraser, es 
deslliguen del marc de la sobirania estatal. Finalment, entrarem a comentar la proposta con-
creta de Juris, que es fixa en el funcionament en xarxa de l’AGP en particular i del moviment 
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«antiglobalització» en general, al manco pel que fa la seva dimensió activista. Conclourem 
aquesta secció senyalant alguns límits d’aquest enfocament.

5.1. L’ESFERA PÚBLICA SEGONS HABERMAS I LA CRÍTICA DE NANCY FRASER

La noció d’«esfera pública» s’aborda, per part de Habermas, en l’obra de 1962 titulada The 
Structural Transformation of the Public Sphere. L’autor es refereix a l’«esfera pública» com «el 
domini de la nostra vida social en el qual es pot formar l’opinió pública» (1997: 105). Així, el 
terme versa sobre les funcions de crítica i control per part del públic a l’autoritat estatal organit-
zada, ja sigui de manera informal o formal (durant els períodes electorals). La idea d’una esfera 
pública és la d’un cos de «persones privades» reunides per discutir qüestions d’«interès públic» 
(Fraser, 1990). Diu Habermas que l’accés a l’esfera pública, en principi, és obert a tots els ciu-
tadans. Això és així perquè una porció de l’esfera pública és constituïda en cada conversa en la 
qual persones privades s’apleguen per formar un públic. Cal tenir present que, en la formació 
del públic, aquestes persones no estan actuant en tant que gent de negocis o professionals con-
duint els seus afers privats, ni tampoc com a associats legals subjectes a les regulacions legals 
d’obligada obediència de la burocràcia estatal; al contrari, els ciutadans actuen com a públic 
quan tracten qüestions d’interès general sense ser subjectes a coerció. Això implica certa garan-
tia de que poden congregar-se [assemble] i unir-se lliurement. Tenim, doncs, que l’esfera pública

[d]esigna el teatre en les societats modernes en les quals la participació política és promulgada [enac-
ted] per mitjà de la parla [talk]. És l’espai en el qual els ciutadans deliberen sobre els seus assumptes 
comuns, i per tant, una arena institucionalitzada d’interacció discursiva. Aquesta arena és conceptu-
alment distinta de l’Estat; és un lloc per a la producció i circulació de discursos que poden en principi 
ser crítics de l’estat. L’esfera pública habermasiana és també conceptualment distinta de l’economia 
oficial; no és pas una arena de relacions de mercat sinó més aviat de relacions discursives, un teatre 
pel debat i la deliberació més que per la compravenda. Així, aquest concepte ens permet de mantenir 
a la vista les distincions entre els aparells de l’Estat, mercats econòmics i associacions democràtiques, 
distincions que són essencials per a la teoria de la democràcia (Fraser, 1990: 57, la traducció és nostra).

Quan el públic és gran, aquesta mena de comunicació requereix certs mitjans de difusió 
[dissemination] i influència: diaris i publicacions periòdiques, ràdio i televisió són els mitjans de 
l’esfera pública (Habermas, 1997). És així com l’esfera pública s’erigeix en esfera mediadora en-
tre l’Estat i la societat; es tracta d’una esfera en la qual es forma el públic com a vehicle d’opinió 
pública, i li correspon el principi de publicitat —la publicitat que s’ha hagut de guanyar contra 
la política secreta dels règims monàrquics i que des de llavors ha permès un control democràtic 
de l’activitat de l’estat (Habermas, 1997).

Ara bé, aquestes nocions s’han d’interpretar històricament: l’autor explica que no és pas 
accidental que aquests conceptes d’esfera pública i opinió pública no s’hagin format fins al 
segle XVIII. Les discussions públiques dotades de protecció institucional no han existit des de 
temps immemorials: s’han desenvolupat només en una fase específica de la societat burgesa, 
i només en virtut d’una constel·lació específica d’interessos que l’han poguda incorporar en 
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l’ordre de l’estat constitucional burgès (Habermas, 1997). Així, és en una situació històrica 
concreta en la que hom aprengué a distingir entre «opinió» i «opinió pública»: mentre que les 
meres opinions —coses donades per suposades com a part d’una cultura, conviccions norma-
tives, judicis i prejudicis col·lectius— sembla que persisteixen sense canvis en la seva estructura 
quasi-natural com una mena d’història sedimentada, l’opinió pública pot ser formada només 
si existeix un públic disposat a mantenir un debat racional (Habermas, 1997). Tenim, doncs, 
que aquesta idea es concreta en la primera Europa moderna, en la constitució de les «esferes 
públiques burgeses» com a contrapesos dels Estats absolutistes. Aquests públics miraven d’exer-
cir una funció mediadora entre la «societat» i l’Estat fent-lo responsable [accountable] davant la 
«societat» mitjançant la «publicitat». En un principi això significà requerir que la informació 
sobre el funcionament estatal fos accessible a l’escrutini públic i a la força de l’«opinió pública». 
Més endavant, això significà transmetre el considerat «interès general» de la «societat burgesa» 
a l’Estat a través de formes de llibertat d’expressió —legalment garantida—, el dret de reunió, 
llibertat de premsa i, eventualment, a través de les institucions parlamentàries (Fraser, 1990).

És així com Habermas caracteritza, doncs, l’esfera pública burgesa. Tenim la societat com 
a domini privat confrontada a l’Estat, però aquesta societat esdevé qüestió d’interès públic des 
del moment en què emergeix una economia de mercat i que, per tant, la reproducció de la vida 
s’estén més enllà dels confins del poder domèstic privat. L’esfera pública burgesa pot entendre’s, 
doncs, com l’esfera de persones privades reunides [assembled] per formar un públic. Aviat, una 
esfera pública de premsa informativa, que fou regulada oficialment (Habermas, 1997), comen-
çà a ser emprada contra el propi poder polític, fent servir aquestes publicacions —diaris, setma-
naris de crítica i de moral— per entrar en un debat sobre les normes generals que governen les 
relacions en la seva pròpia esfera essencialment privatitzada —però públicament rellevant— de 
treball i intercanvi de mercaderies (Habermas, 1997). En definitiva, aquesta és la història de 
com el públic burgès oposa el principi de control, la publicitat, al principi d’autoritat establer-
ta. Per tant, la idea d’esfera pública designà un mecanisme institucional per «racionalitzar» el 
domini polític fent que els Estats hagin de rendir comptes davant la ciutadania, o al manco 
d’una part d’ella. Però l’esfera pública també designa —en un altre nivell— un tipus específic 
d’interacció discursiva: connota un ideal de discussió racional no restringida sobre assumptes 
públics. Aquesta discussió, emperò, ha de complir alguns requisits: ha de ser oberta i accessible 
a tothom; els interessos simplement privats han de ser inadmissibles; les desigualtats d’estatus 
s’han de posar entre parèntesi; i els ponents han de deliberar com a iguals. El resultat d’aquesta 
discussió seria l’«opinió pública» en el sentit fort de consens sobre un bé comú (Fraser, 1990).

És prou coneguda la crítica que Nancy Fraser (1990) féu de la noció d’esfera pública haber-
masiana; en realitat l’autora no critica tan la categoria en sí mateixa —de fet la considera una 
eina imprescindible per l’anàlisi de la democràcia—, sinó la forma específica en què Habermas 
ha elaborat la idea.32 A partir de noves aportacions historiogràfiques, Fraser (1990) recull una 
sèrie de crítiques que consideren que Habermas ha idealitzat l’esfera pública burgesa: a pesar de 

32 Fraser considera que la importància política i teòrica de la idea d’esfera pública és cabdal puix que la precisió del concepte 
ens permet analitzar de manera més complexa l’oposició entre «esfera privada» i «esfera pública» però distingint en tot moment 
aquesta última de l’estat i del mercat. Això ens permet de superar el que Fraser considera algunes «confusions» greus, per exemple, 
de moviments feministes que no sempre filen prim en la qüestió de si sotmetre els assumptes de gènere a la lògica del mercat o a 
la de l’estat administratiu és promoure l’alliberament de les dones (Fraser, 1990).
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la retòrica de publicitat i accessibilitat, aquella esfera pública oficial descansava sobre, i de fet 
estava constituïda principalment per, un nombre significatiu d’exclusions. Un dels eixos claus 
d’exclusió és el de gènere: es defensa que l’ethos de la nova esfera pública republicana a França 
es construí en oposició deliberada a tota aquella cultura de salons més amigable per a les dones 
que els repubicans estigmatitzaren com a «artificial», «afeminada» i «aristocràtica». En con-
seqüència, es promogué un nou estil auster d’expressió i de discurs públic, un estil considerat 
«racional», «virtuós» i «masculí». D’aquesta manera, els construccions de gènere masculí s’erigi-
ren sobre la pròpia concepció de l’esfera pública republicana, i fou aquesta lògica que conduí a 
l’exclusió formal de les dones de la vida política (Fraser, 1990). Tal i com defensa Eley (2003), 
les operacions d’exclusió foren essencials en les esferes públiques liberals de França, Anglaterra 
i Alemanya, i en tots aquests països les exclusions de gènere estaven lligades a altres exclusions 
arrelades en processos de formació de classe. Pel que sembla, el sòl que nodrí l’esfera pública 
liberal fou la «societat civil», les diverses associacions voluntàries emergents que proliferaren 
en el que es conegué com «l’era de les societats», això és, tota una xarxa de clubs i associaci-
ons —filantròpiques, cíviques, professionals, i culturals. Fraser senyala que aquest conjunt de 
societats foren qualsevol cosa menys accessibles a tothom; ans al contrari, foren el camp de for-
mació, i eventualment la base de poder d’un estrat d’homes burgesos, que vingueren a veure’s 
a sí mateixos com la «classe universal». Per tant, en el procés de formació de la classe burgesa 
implicà l’elaboració d’una cultura distintiva de societat civil i d’una esfera pública associada; 
les seves pràctiques i ethos foren marcadors de «distinció», maneres de definir una elit emergent 
diferenciada de les velles elits aristocràtiques que estava mirant de desplaçar, d’una banda, i 
diferenciades també dels diferents estrats populars i plebeus als quals volia governar, de l’altra.33 
Explica Fraser que aquest procés de distinció ajuda a explicar l’exacerbació de la característica 
sexista de l’esfera pública liberal. Foren, segons ella, noves normes de gènere que ordenaven la 
domesticitat femenina i una nítida separació de les esferes públiques i privades les que funciona-
ren com a significants clau de la diferència burgesa entre els estrats alts i baixos (Fraser, 1990).

Però, segons Fraser (1990), les noves aportacions historiogràfiques no només serveixen per 
treure a la llum la idealització de l’esfera pública liberal per part de Habermas, sinó que també 
revelen la manca d’examen de les altres esferes públiques no-liberals en competència (Fraser, 
1990). Segons l’autora, la historiografia mostra que, fins i tot en absència d’incorporació po-
lítica formal mitjançant el sufragi, hi havia tota una varietat de vies d’accés a la vida pública 
i una multiplicitat d’arenes públiques. D’aquesta manera, la visió que les dones foren excloses 
de l’esfera pública és ideològica: descansa sobre una noció de classe i de gènere de la publicitat, 
una noció que accepta en sentit literal l’afirmació que el públic burgès és el públic. És així que 
es constata que, virtualment contemporani amb el públic burgès, sobresurten tota una sèrie de 
«contrapúblics» en competència, inclosos públics nacionalistes, públics camperols populars, 
públics d’elits de dones, i públics de classe treballadora. Per tant, des d’aquesta lectura histori-
ogràfica, hi havia públics en competència des del principi, no només a partir de finals del segle 
XIX i XX tal i com Habermas defensa (Fraser, 1990). La noció de «contrapúblic», per tant, 
s’erigeix contra l’esfera pública burgesa: no només hi hagué sempre una pluralitat de públics en 
competència, sinó que les relacions entre els públics burgesos i els altres fou sempre conflictiva. 

33 L’autora fa servir el terme «distinció» en el sentit de Bourdieu (2006).
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Aquests contrapúblics discutiren les normes excloents del públic burgès, elaborant estils alter-
natius de comportament polític i normes alternatives de discurs públic. Els públics burgesos, 
per la seva banda, van excoriar aquestes alternatives i miraren deliberadament de bloquejar 
una àmplia participació. Tal i com s’explica, l’emergència del públic burgès mai no es definí 
solament per la lluita contra l’absolutisme i l’autoritat tradicional, sinó que també s’adreçà al 
problema de la contenció popular. L’esfera pública estigué sempre constituïda pel conflicte 
(Fraser, 1990). De tot plegat se’n desprèn una visió molt més crítica de l’esfera pública burgesa: 
les exclusions i conflictes que es consideraven accidentals en el camí cap a l’ideal utòpic d’esfera 
pública liberal, ara es veuen, gràcies a aquestes crítiques, com a constitutives. Això altera pro-
fundament el significat de l’esfera pública. Així, ja no podem assumir que la concepció burgesa 
d’esfera pública fou simplement un ideal utòpic mai realitzat; fou també una noció ideològica 
masculinista que funcionà per legitimar una forma emergent de dominació de classe (Fraser, 
1990).34

En definitiva, Fraser considera que cal remarcar i criticar quatre assumpcions centrals de la 
concepció específica —burgesa masculinista— de l’esfera pública, al manco tal i com Haber-
mas la descriu: (1) l’assumpció que és possible pels interlocutors en l’esfera pública suspendre 
provisionalment els diferencials d’estatus i deliberar «com si» fossin socialment iguals; l’assump-
ció, per tant, que la igualtat social no és una condició necessària per la democràcia política; (2) 
l’assumpció que la proliferació d’una multiplicitat de públics en competència és necessàriament 
un passa que ens allunya, enlloc de dirigir-nos, a una major democràcia, i que una esfera pública 
simple i comprehensiva és sempre preferible al nexe de múltiples públics; (3) l’assumpció que el 
discurs en esferes públiques ha de ser restringit a la deliberació sobre el bé comú, i que l’apari-
ció d’«interessos privats» i «qüestions privades» és sempre indesitjable; i (4) l’assumpció que el 
funcionament d’una esfera pública democràtica requereix una clara separació entre societat civil 
i Estat. La crítica a aquestes quatre assumpcions permet a l’autora, també, identificar alguns 
elements corresponents a una nova concepció post-burgesa de l’esfera pública (Fraser, 1990).

5.2. CAP A UNA ESFERA PÚBLICA TRANSNACIONAL

La crítica de Fraser ha suposat una fita més en el llarg camí del debat sobre la democràcia en 
general i l’esfera pública en particular. Són nombroses les aportacions que des de llavors s’han 
fet a aquesta discussió (Taylor, 1992; Warner, 2002; Bowen, 2004; Mules, 1998; Stichweh, 
2003; Volkmer, 2003). En aquesta secció ens centrarem en aportacions relativament recents 
que versen sobre la presumpta dimensió transnacional de l’esfera pública. En aquesta línia de 
recerca destaquen les aportacions de Thomas Olesen (2005b, 2011) i la seva noció de «públics 
transnacionals», o la de Guidry i altres (2000), que invocant Habermas s’han referit als movi-
ments socials transnacionals com a «esferes públiques transnacionals».

Olesen combina la noció d’esfera pública amb la recerca sobre moviments socials. Per això 

34 Segons la interpretació d’Eley (2003), l’esfera pública burgesa oficial és el vehicle institucional de la major transformació his-
tòrica en la naturalesa de la dominació política, això és, el canvi del mode repressiu de dominació cap a l’hegemònic, del govern 
basat primàriament en l’acquiescència de la força superior cap al govern basat primàriament en el consentiment complementat 
amb vàries mesures de repressió (Fraser, 1990: 62).
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fa servir dos conceptes clau d’aquest àmbit: els marcs [framing] i l’oportunitat política [political 
opportunity]. Per framing se senyalen les estratègies de comunicació i persuasió dels activistes. 
Quan els activistes tenen èxit en els seus esforços, aconsegueixen influir en els debats públics 
i, gràcies a això, prendre part en la formació i el canvi de normes, valors, opinions i agendes. 
D’alguna manera, exerceixen «poder comunicatiu» (Olesen, 2011). Tanmateix, els activistes no 
fan això sota condicions escollides per ells mateixos, i aquí rau el moll de l’os de la teoria d’o-
portunitat política. Autors d’aquesta tradició (Tilly, 1978; McAdam 1982, 1996; Kriesi i altres, 
1995; Tarrow 1998; Meyer 2004) han identificat tota una sèrie de factors externs que formen 
l’emergència i el curs de l’activisme, com per exemple, conflictes dins de l’elit dominant, canvis 
en el govern, canvis de règim i les històriques tradicions de la interacció estat-activisme (Olesen, 
2011).

Aquesta línia de recerca eclèctica —que barreja algunes de les aportacions de diversos cor-
rents de recerca en moviments socials— ha estat molt prolífica quant a recerca empírica, si bé 
en un principi aquest marc teòric tenia una orientació nacional/estatal. És per això que, en els 
darrers anys, els acadèmics han mirat de transcendir aquesta orientació de les teories sobre el 
framing i l’oportunitat política i de millorar les eines per a l’estudi de l’activisme transnacional. 
Olesen (2005b) considera que per fer aquest «salt» d’escala la noció de «societat civil global» és 
insatisfactòria: és tan inclusiva que esdevé poc fructífera des del punt de vista analític, puix que 
dóna la impressió equivocada, segons l’autor, que l’acció social s’està tornant separada [deta-
ched] d’allò local i allò nacional. Així, es considera una feblesa teòrica parlar d’una societat civil 
global sense que hi hagi un estat global. Per superar aquest atzucac, l’autor mira d’articular la 
seva anàlisi en termes d’esfera pública transnacional i parla d’una pluralitat de públics transna-
cionals més que d’una simple societat civil global. Això porta a identificar els espais socials que 
tan individus com moviments socials construeixen. Per això l’autor, a partir de l’aparell meto-
dològic del framing i l’oportunitat política, mira de vincular l’activisme amb l’esfera pública. 
Segons Olesen (2011), l’activisme i l’esfera pública estan històricament entrellaçats. Considera 
que l’emergència d’una esfera pública a l’Europa moderna reflecteix una concepció radicalment 
nova del rol dels individus i del poder en la política i en la societat com a conjunt (Habermas, 
1989; Taylor, 1992; Warner, 2002). Fou a partir d’aquest moment, diu l’autor, que els individus 
foren gradualment investits amb el dret i la capacitat de canviar la societat; una societat que 
ja no era vista com a determinada per forces externes —principalment religioses— sinó ma-
lejada per l’acció i pensament humans (Olesen, 2011). L’activisme i els moviments socials són 
productes d’aquest desenvolupament. Nogensmenys, el dret de dur a terme crítiques socials i 
polítiques és una característica central de l’activisme, l’esfera pública i, en un sentit més ampli, 
de la democràcia (Olesen, 2011).

La qüestió que ens interessa remarcar aquí és que les activitats de framing tenen lloc a l’es-
fera pública. Aquí és on Olesen parteix de la crítica de Fraser a Habermas i considera raonable 
pensar en una esfera pública general —o dominant—, la infrastructura comunicativa de la qual 
està formada pels principals mitjans de comunicació, acompanyada de l’existència de «contra-
públics subalterns» (Olesen, 2011). Ara bé, segons Warner (2002), un contrapúblic manté, en 
algun nivell, una consciència del seu estatus de subordinació: l’horitzó cultural contra el qual 
es delimita a si mateix és, precisament, l’esfera pública dominant. Així, Olesen (2005b) proposa 
el concepte de «públics transnacionals» com una via per superar problemes d’«hipermetropia 
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global» [global long-sightedness] i per estimular una recerca sociològica que sigui capaç d’operar 
en varis nivells espacials. D’aquesta anàlisi l’autor n’extreu dues conclusions: els públics trans-
nacionals no estan desconnectats [detached] de l’espai físic, però impliquen una transformació 
de l’espai, combinant el local, el nacional i el transnacional d’una nova manera; en segon lloc, 
els públics transnacionals estan mediats, però també arrelats en llocs i persones reals. De fet, 
l’autor considera que, en aquest context històric, els públics transnacionals són xarxes (Olesen, 
2005b).35

La qüestió de l’esfera pública transnacional és objecte de debat. Sense anar més lluny, la 
pròpia Fraser (2007) alerta del risc de despolitització que pateix avui aquesta noció de la mà 
d’alguns usos que se’n fan traslladant-la al nivell transnacional (esfera pública transnacional). 
Així, tot i que pugui semblar lògic i intuïtiu fer extensiu a l’àmbit transnacional l’ús de la noció 
d’esfera pública, massa sovint s’hi fa referència sense aclarir pas què entenem per «esfera públi-
ca transnacional». L’autora recorda que la noció original tenia una vessant normativa que ara 
sembla obviar-se. Per això proposa no renunciar a la noció d’esfera pública transnacional —la 
considera imprescindible— però sí tornar al punt de partida: problematitzar la teoria de l’esfera 
pública i reconstruir-la de manera que pugui aportar llum a les possibilitats emancipadores 
del context actual. Una de les principals crítiques de Fraser (2007) a la idea d’esfera pública 
transnacional és que, segons ella, el concepte no es desenvolupà només per entendre els fluxos 
de comunicació sinó també per contribuir a la teoria política de la democràcia normativa. En 
aquesta teoria, l’esfera pública es concep com un espai per a la generació comunicativa d’opinió 
pública. En tant que el procés és inclusiu i just, la publicitat se suposa que desacreditarà les 
visions que no puguin superar un escrutini crític i assegurar la legitimitat d’aquells que el duen 
a terme. És per això que és rellevant qui participa i en quins termes. En suma, l’esfera pública 
es concep com un vehicle per dirigir l’opinió pública com a força política. Mobilitzant aquest 
sentit de la societat civil, la publicitat se suposa que permet demanar responsabilitats als funcio-
naris públics i assegura que les accions de l’Estat expressin la voluntat de la ciutadania. La gran 
implicació d’això és clara: l’esfera pública ha de tenir com a correlat un poder sobirà.

Juntes, aquestes dues idees —la legitimitat normativa i l’eficàcia política de l’opinió públi-
ca— són essencials pel concepte d’esfera pública en la teoria democràtica. Diu Fraser que, sense 
ells, el concepte perd força crítica i política. Ara bé, segons l’autora, aquestes dues característi-
ques no són fàcilment associables a les arenes discursives que avui anomenem «esferes públiques 
transnacionals». És difícil associar la noció d’opinió pública legítima amb arenes comunicatives 
en les quals els interlocutors no són membres d’una mateixa comunitat política, amb els matei-
xos drets de participar en la vida política. I és difícil d’associar la noció de poder comunicatiu 
eficaç amb espais discursius que no tenen correlació amb Estats. Per tant, no queda clar de 
quina manera podem parlar avui d’«esferes públiques transnacionals», fins al punt que, des del 
punt de vista de la teoria democràtica, aquest terme sembla un oxímoron (Fraser, 2007).

És en resposta a aquestes crítiques que Olesen, en escrits posteriors (2011), mira d’articular 
la complexitat d’aquesta esfera pública transnacional amb la qüestió de la democràcia. L’autor 
indica que la presència de contrapúblics és una senyal de l’existència d’una societat altament 
auto-reflexiva i complexa; una societat immersa en un constant debat amb sí mateixa i sobre sí 

35 Veure Haug (2010) per una matisació crítica d’aquesta postura.
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mateixa (Beck i altres, 1994). Si mesuram la «qualitat» de la democràcia a través de la profun-
ditat i la pluralitat del debat públic, aleshores tenim que les societats amb nombrosos contrapú-
blics són també societats més vibrants democràticament. Continuant amb aquesta línia, Olesen 
considera raonable suggerir que la presència de contrapúblics transnacionals, com ara el FSM, 
fa una contribució positiva a la democràcia transnacional (Olesen, 2011).

En el pensament democràtic deliberatiu, la democràcia és més que un mètode d’escollir 
parlaments i governs. Així, el debat públic és una qualitat democràtica en sí mateixa, fins i tot 
si no està endegat per obtenir objectius específics: el poder, la democràcia i la publicitat, en 
aquesta línia, estan entrellaçats. La democràcia deliberativa és també un procés que assegura 
que els càrregs polítics estan constantment i rutinària desafiats i monitoritzats, alhora que estan 
exposats a la irrupció de noves idees polítiques i alternatives (Habermas, 1992, 1996; Olesen, 
2011). Aquesta funció opositora i crítica de l’esfera pública està reforçada per l’existència dels 
contrapúblics. Això és així perquè l’esfera pública dominant és un espai limitat, al manco en 
dos sentits: en primer lloc, no tots els assumptes i problemes potencials poden ser dirigits per 
polítics i els mitjans; en segon lloc, hi ha certa jerarquia d’accés on els marcs activistes —potser 
especialment els més radicals— tenen més o manco prioritat pels mitjans i els marcs de les elits 
i autoritats. És per això que els contrapúblics sovint estan estructurats al voltant de la producció 
de mitjans alternatius. Dit altrament, els contrapúblics han emergit per tal de mitigar les pràc-
tiques excloents de l’esfera pública dominant, i és precisament aquí on rau la seva contribució a 
la democràcia i el poder, segons Olesen (2011).

És així que Olesen adopta el Fòrum Social Mundial —i les seves contraparts regionals— 
com el contrapúblic transnacional més visible i desenvolupat (2011). Segons l’autor, les reunions 
del fòrum es poden interpretar com un contrapúblic transnacional perquè estan dissenyades 
per forjar noves relacions activistes i per fomentar diàleg i construcció d’identitat entre una 
ampla varietat d’activistes units de manera laxa per una crítica comuna a l’ordre neoliberal 
(Olesen, 2011). De fet, aquest processos de construcció d’identitat no són exercicis apolítics a 
l’estil «anem a conèixer-nos els uns als altres», sinó que impliquen debats intensius sobre quins 
s’haurien de considerar els principals problemes polítics i socials del món actual i com es poden 
solucionar. Les discussions d’aquesta naturalesa —que són la columna vertebral de qualsevol 
debat estratègic entre activistes— tenen un element específic de construcció d’identitat en l’ac-
tivisme transnacional. L’autor considera que els contrapúblics que planteja Fraser són nacionals 
i es caracteritzen per certa homogeneïtat social; en canvi, els contrapúblics transnacionals són 
necessàriament més complexos i diversos (Olesen, 2011).36 Cal recordar que el FSM aplega un 
conjunt d’activistes altament divers —en termes d’origen geogràfic, composició social i cultu-
ral, i per les seves metes i estratègies. I, tanmateix, l’espai del fòrum actua com a mecanisme 
de formació identitària, si bé sembla haver-hi acord a l’hora de constatar que aquesta recerca 
d’identitat no és la d’una identitat comuna fixa i estructurada al voltant d’un conjunt similar de 
metes i guiada per un lideratge compartit (Della Porta i altres, 2006). Al contrari, aital identitat 
es defineix de manera àmplia com l’adhesió a processos democràtics i a una oposició general 

36 A tall d’exemple d’aquesta complexitat i diversitat, Olesen (2011) recorda com el propi FSM ha mirat de trobar mecanis-
mes per minimitzar les diferències entre participants (celebrar les reunions en països del Sud com Brasil, Índia o Kènia seria un 
d’aquests mecanismes).
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al neoliberalisme. Explica Olesen (2011) que en els anys recents aquesta laxitud [looseness] s’ha 
vist reflectida en l’emergència dels anomenats espais autònoms dins o en les escletxes del FSM 
(Juris, 2008).37 Encara que pot tenir sentit aquesta identificació del FSM com un contrapúblic 
en el nivell més general, en realitat està fet d’interseccions amb una pluralitat d’altres contrapú-
blics transnacionals (Olesen, 2011).

És per tot això que Olesen matisa la seva equiparació del FSM com esfera pública transna-
cional tot dient que es tracta de «contrapúblics en moviment» [«travelling counter-publics»]. Tra-
dicionalment, l’esfera pública s’ha entès com un espai lligat geogràficament. Els contrapúblics 
transnacionals són difícils de fixar d’aquesta manera, en part perquè combinen tan aspectes 
físics com mediats de l’activisme transnacional. Les reunions són en bona mesura coordina-
des i planificades mitjançant discussions en línia en xarxes ja existents, però alhora aquestes 
reunions també activen noves relacions entre activistes individuals i organitzacions d’activistes 
que són continuades en línia després que la reunió tingués lloc i això esdevé part del procés de 
planificació de noves reunions. La celebració d’un Fòrum Social Mundial és la manifestació 
física —i movible geogràficament— del contrapúblic transnacional, mentre que la seva infras-
tructura comunicativa es deu en bona mesura a les tecnologies computacionals (Olesen, 2011).

Per tal de reforçar la seva argumentació, Olesen recorda que hi ha una llarga tradició en la 
recerca activista a l’hora de remarcar la importància de les anomenades «estructures de mobi-
lització».38 Aquestes estructures han estat tradicionalment localitzades en cultures i institucions 
activistes nacionals/estatals, i el que serien estructures de mobilització transnacionals genuïnes 
estan encara relativament infradesenvolupades, segons l’autor (Olesen, 2011). Per això el FSM 
—tan en la seva forma física com mediada, és a dir, en tant que espai i procés— és una forma 
històricament única de memòria activista transnacional i construcció de cultura. Tot i que 
l’activisme transnacional té una llarga història, fins ara ha treballat principalment sobre bases 
individuals o ocasionalment a través de campanyes coordinades. Segons el parer d’Olesen, el 
format del FSM és únic precisament perquè mira de crear i institucionalitzar un contrapúblic a 
nivell transnacional. Aquest procés implica un «emmagatzematge» públic i col·lectiu d’experi-
ència, coneixement i memòria activista. Aital procés d’aprenentatge seria important des d’una 
perspectiva de poder perquè genera recursos activistes duradors que poden ser activats per 
futurs activistes transnacionals —en poques paraules, genera estructures de mobilització. Allà 
on els activistes transnacionals de fa 10 o 20 anys trobaren un panorama relativament buit en 
termes d’estructures de mobilització i aprenentatge activista, ara ens movem en un terreny de 
cada cop més dens. I el contrapúblic del FSM és una de les seves fites (Olesen, 2011).

Així, els debats interns dels contrapúblics contribueixen de manera important a la cons-
trucció d’identitat activista transnacional i a l’aprenentatge, coses que són importants fonts 
de poder i contribucions a la democràcia, en tant que expandeixen i institucionalitzen la pre-
sència d’activistes a un nivell transnacional i deixen al darrere estructures de mobilització per 

37 Els espais autònoms són iniciats normalment per grups radicals i anarquistes que creuen que l’estructura de presa de deci-
sions del procés del FSM ha esdevingut centralizada i no representativa. Es poden veure, en definitiva, com a una mena de petits 
contrapúblics dins de l’ampli contrapúblic que suposa el FSM en un nivell més general (Olesen, 2011).

38 Per estructures de mobilització s’entén el conjunt d’organitzacions i configuracions ja existents que poden proporcionar a 
activistes potencials i emergents tota una sèrie de recursos, coneixement i experiència (McAdam, 1982; McCarthy, 1996; Olesen, 
2011).
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construir-hi a sobre en el futur. Això no obstant, com també observa Fraser, és extrany que els 
activistes i els contrapúblics es confinin dins d’aquests processos interns, sinó que es veuen com 
elements més d’una trajectòria de llarg termini que té com a objectiu influir en les esferes públi-
ques dominants i, a través d’això, en la política.39 Aquest procés sembla pressuposar un públic 
definit amb relativa claredat i receptor de debat públic (Fraser, 2008). Quan tradicionalment 
aquestes categories han estat definides nacionalment i geogràfica, resultava més senzill emmar-
car l’audiència. En canvi, qui constitueix l’àmplia audiència dels contrapúblics transnacionals? 
(Olesen, 2011).

En els anys recents, hi ha hagut nombrosos intents de dibuixar els contorns d’aquesta esfera 
pública transnacional (Fraser, 2008; Nanz i Steffek, 2004; Smith, 2008). Olesen es mostra 
escèptic danvant d’esforços d’aquesta mena puix que s’inclina a argumentar que una esfera 
pública transnacional genuïna és només identificable en un conjunt limitat de situacions en les 
quals actors d’arreu del món debaten simultàniament un mateix assumpte. En serien exemples 
el debat sobre les vinyetes daneses de Mahoma el 2006, el debat sobre la guerra d’Iraq el 2003 
i el debat en el COP15, a Copenaguen, sobre l’escalfament global el 2009. Això vol dir que no 
hi ha una tall clar que correspongui a l’esfera pública pels contrapúblics transnacionals dels que 
hem parlat (Olesen, 2011). El debat dominant o majoritari es produeix principalment en esferes 
públiques nacionals i en mitjans nacionals. Quan els activistes participen en el contrapúblic del 
FSM, miren de transmetre les seves idees i marcs cap a un públic més ample, i aquest és gene-
ralment un públic nacional. Això revela una característica important dels activistes transnacio-
nals: no són necessàriament transnacionals tot el temps sinó més aviat són el que Tarrow (2005) 
ha anomenat «cosmopolites arrelats» [rooted cosmopolitans] que es mouen entre contrapúblics 
transnacionals i l’esfera pública dominant del seu país d’origen (Olesen, 2011). D’aquesta ma-
nera Olesen assumeix la crítica de Fraser i aposta per una concepció «dinàmica» i «temporal» 
dels públics transnacionals, els membres dels quals continuen lligats en bona mesura a esferes 
públiques «tradicionals» acotades geogràficament.

5.3. L’AGP COM A CONTRAPÚBLIC TRANSNACIONAL

El plantejament d’Olesen que acabem de resumir és el punt de partida que adopta Jeffrey S. 
Juris per abordar l’anàlisi de l’AGP, en una línia similar a la que ha fet servir Olesen en el cas 
del FSM.40 Ara bé, l’enfocament de Juris (2008) no és sobre una xarxa específica sinó que es 
centra en les pràctiques concretes mitjançant les quals aquestes xarxes es constitueixen (Juris, 
2008). Partint de la base que es consideren les xarxes activistes contemporànies com a processos 
fluids, no pas estructures rígides, l’autor duu a terme un estudi etnogràfic de les pràctiques 
d’enxarxament transnacional i les lògiques culturals més àmplies que s’hi relacionen. Endemés, 
traça la influència de les noves tecnologies digitals en aquestes formes d’enxarxament activista 
(Juris, 2008). Així com Tarrow (2005) es refereix a la manera en què protestes i fòrums s’es-

39 Tal i com indica Habermas (1992), els discursos no governen però exerceixen una influència en els processos de presa de 
decisions a través de l’erosió de la legitimitat i, en darrera instància, la retirada del vot.

40 L’autor és antropòleg i proposa un model d’etnografia militant per a l’estudi de les xarxes de base.
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campen del local al global i viceversa com «canvi d’escala» [scale shift], Juris (2008) no es centra 
tan en esdeveniments discrets sinó en el procés de comunicació i coordinació, incloses les lluites 
micropolítiques a través de les quals les xarxes d’activisme transnacional es generen. Paral·lela-
ment, l’autor es desmarca d’enfocaments com el de Keck i Sikkink (1998) perquè considera que 
es centren en la difusió de recursos, identitats i idees dins d’organitzacions formals. L’anàlisi de 
Juris desplaça el focus i considera que els moviments contra la globalització corporativa impli-
quen, de manera cabdal, la formació de xarxes descentralitzades.

Per tal d’analitzar les pràctiques de les xarxes, Juris (2008) fa servir la noció de «lògica 
cultural de l’enxarxament» [cultural logic of networking], una manera de concebre la qüestió en 
el marc i la lògica del capitalisme informacional (Castells, 2001). Juris (2008) afirma que les 
lògiques d’enxarxament impliquen un conjunt de disposicions socials i culturals incrustades i 
encarnades que orienten els actors cap a (1) la construcció de nusos horitzontals i connexions 
entre diversos elements autònoms, (2) la circulació lliure i oberta d’informació, (3) la col·labo-
ració a través de la coordinació descentralitzada i la presa de decisions per consens, i (4) l’en-
xarxament autònom o autodirigit [self-directed networking]. Ara bé, tal i com indica l’autor, les 
lògiques d’enxarxament representen un tipus ideal, ja que en la pràctica estan distribuïdes de 
manera desigual, al mateix temps que sempre existeix una tensió dinàmica amb altres lògiques 
en competència. Així, es genera una «política cultural d’enxarxament» complexa ubicada dintre 
d’esferes particulars.

Barry (2001) ha criticat la metàfora de la xarxa pel fet que pot portar a un sentit il·lusori 
de rigidesa, ordre i estructura i enfosqueix les fissures, fractures i buits que conté i que genera. 
En una línia semblant, McDonald (2006) rebutja el concepte de «xarxa» perquè considera que 
implica una forma de incorpòria de relacionalitat [disembodied form of relationality]. Juris es 
defensa d’aquesta crítica referint-se al seu canvi d’èmfasi de l’estructura de la xarxa fins a les 
pràctiques, que impliquen una miríada de lluites a un nivell micro. Així, l’autor considera que 
sí explora les dimensions discursives i encarnades de la pràctica d’enxarxament (Juris, 2008).

En la seva obra, Juris defensa que els «moviments contra la globalització corporativa» im-
pliquen una confluència creixent entre les xarxes enteses com a infraestructura computacional 
(tecnologia), les xarxes com a estructura organitzativa (forma), i les xarxes com a model polític 
(norma), mediades en la pràctica per activistes concrets (Juris, 2008).41 Així, les xarxes com-
putacionals proporcionen, segons l’autor, una infraestructura tecnològica per a l’emergència 
de moviments socials transnacionals, constituint arenes per a la producció i disseminació de 
discursos i pràctiques activistes. Aquestes xarxes estan, al mateix temps, produïdes i transfor-
mades per discursos i pràctiques que circulen a través d’elles. Aquests fluxos de comunicació 
segueixen distintes trajectòries, ja sigui reproduint xarxes existents o generant noves formaci-
ons (Juris, 2008). L’autor es basa en Giddens per afirmar que les xarxes de moviments socials 
contemporanis són «autoreflexives», construïdes mitjançant la pràctica i la lluita comunicativa 
(Juris, 2008). Una altra de les idees força de Juris és que, més enllà de la morfologia social, la 
xarxa també ha esdevingut una poderosa idea cultural, particularment entre els activistes més 
radicals, una lògica orientativa que proporciona un model de i per a formes emergents de polí-
tica democràtica directa (Juris, 2008).

41 Autors com Ito (2008) s’han referit a quelcom semblant quan han parlat de «networked publics».
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Juris ha estudiat amb detall l’AGP d’Europa, de manera que les seves anàlisis se centren en 
aquesta xarxa regional que no és representativa del conjunt del procés però que ha estat la més 
activa al llarg del temps. Juris defineix l’AGP com un contrapúblic transnacional (2008), tot 
partint de la conceptualització de Fraser (1990) i l’ampliació d’Olesen (2005b), per copsar les 
arenes discursives paral·leles en les quals els membres de grups socials subordinats constitueixen 
i fan circular contradiscursos, a escala transnacional, per formular interpretacions de tarannà 
oposicional de les seves identitats, interessos i necessitats. Així, més que accions coordinades 
contra objectius fixos, Juris planteja que els moviments socials transnacionals són arenes on 
es produeixen els nous significats culturals i polítics, on el dissens esdevé possible i on l’acció 
directa pot ser imaginada (Juris, 2008). En aquest sentit, els moviments antiglobalització cor-
porativa són espais d’oposició en els quals els activistes de diferents indrets locals creen i lluiten 
per damunt de les identitats polítiques, visions i estratègies. Al mateix temps, les xarxes trans-
nacionals —com l’AGP, No Border i els fòrums socials— permeten a diverses lluites basades en 
el lloc expandir-se en l’espai i articular-se al voltant de metes i projectes comuns tot mantenint 
la seva especificitat política i geogràfica (Juris, 2008).

En aquest sentit, l’AGP no s’interpreta pas com una organització formal sinó com una 
arena on poden emergir els contrapúblics transnacionals (Juris, 2008). En aquest punt Juris 
segueix Warner (2002) quan afirma que es tracta d’espais de discurs que no estan organitzats 
per cap altra cosa que no sigui el propi discurs. I això és, precisament, el que volen dir els acti-
vistes quan es refereixen a l’AGP com una eina flexible per a la comunicació i la coordinació. I 
és que, més enllà de mobilitzar recursos humans, financers i simbòlics, l’AGP persegueix una 
comunicació transnacional autoorganitzada i un intercanvi de tàctiques, estratègies, protestes 
i campanyes. Prova d’això és que molta de la seva activitat es duu a terme mitjançant llistes 
de correu electrònic, pàgines web i sales de xat. Al mateix temps, però, aquests contrapúblics 
transnacionals estan físicament encarnats durant les cimeres regionals i globals, reunions i 
conferències. És dins i al voltant d’esdeveniments com aquests que es generen i construeixen les 
xarxes d’activisme transnacional i els contrapúblics (Juris, 2008).

5.4. LIMITACIONS DE L’ENFOCAMENT DE L’AGP COM A CONTRAPÚBLIC 
TRANSNACIONAL

Si el debat sobre l’esfera pública, els públics i els contrapúblics ja és en sí mateix complex, l’am-
pliació d’escala que es fa quan es proposen nocions com la dels contrapúblics transnacionals 
encara és més problemàtica. Tot i que s’escapa de l’àmbit d’aquest treball abordar críticament 
la solidesa teòrico-pràctica dels contrapúblics transnacionals, sí que ens sembla oportú senyalar 
el poc continugt empíric de l’anàlisi d’Olesen. L’autor considera que el FSM és un contrapú-
blic transnacional centrant la seva argumentació en l’anàlisi de la seva carta de principis. Així, 
més enllà de citar aquesta carta, l’autor no aporta cap dada empírica de la realitat concreta del 
procés del fòrum com a contrapúblic transnacional. Es confonen, aquí, els plans normatiu i el 
descriptiu. Com és sabut, el funcionament real del procés del Fòrum Social Mundial ha estat 
discutit i criticat, precisament, per entrar en contradicció amb el marc que estableix la seva 
Carta de Principis.
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Per la seva banda, Juris, que és l’autor que insereix l’AGP en el marc dels contrapúblics 
transnacionals, no justifica com s’integren els discursos de la societat en xarxa segons Castells 
dels quals parteix amb els de l’esfera pública transnacional. Si Habermas i Castells són dos 
autors de molta rellevància en els debats sobre teoria social contemporània, el fet d’adoptar i 
juxtaposar alguns dels seus elements teòrics com a punt de partida obliga a més justificacions. 
Endemés, considerar l’AGP com un contrapúblic transnacional hauria d’anar lligat a l’explici-
tació d’una teoria de la democràcia, ja que la noció d’esfera pública proposada per Habermas 
—i ampliada per altres aportacions com la de Fraser— així ho fa. Hi ha, per tant, un dèficit 
per part de Juris a l’hora d’aclarir i delimitar el seu propi marc teòric quan aborda l’estudi de 
l’AGP en particular.

A més a més, però, emmarcar l’anàlisi de l’AGP dins dels contrapúblics transnacionals ens 
fa perdre per força capacitat d’anàlisi detallada de les particularitats d’aquesta xarxa en compa-
ració amb altres processos com per exemple el FSM. Així, la impossibilitat d’ampliar el «zoom» 
fa que sigui complicat des d’aquest marc teòric plasmar les relacions entre l’AGP i altres actors, 
així com analitzar la dinàmica interna de la xarxa, o la seva evolució. De fet, el propi estatus de 
l’AGP en aquest marc teòric no queda prou clar. És l’AGP un contrapúblic transnacional o més 
bé actua dins d’un contrapúblic transnacional? O simplement és l’arena on poden formar-se 
eventualment els contrapúblics? La pròpia qüestió d’escala no queda prou clara ja que la seva 
naturalesa multiescalar i les diferències entre accions com una crida al DAG o una Conferència 
Global ho dificulten.

A més a més, l’enfocament de Juris és un plantejament d’agència: no aborda les qüestions 
estructurals que configuren o determinen l’acció de l’AGP; no contempla els amplis processos 
macroeconòmics o polítics com a elements explicatius a l’hora d’estudiar el funcionament de 
la xarxa i dels actors que la conformen; les possibilitats i límits de l’AGP són considerades, des 
d’aquest punt de vista, una conseqüència de les accions dels actors que les protagonitzen. Això 
oculta, per tant, aspectes de l’AGP en particular i del moviment «antiglobalització» en general 
que no es poden explicar exlusivament des d’una punt de vista de l’agència política.

En definitiva, concebre l’AGP com un contrapúblic és molt prolífic per treure a la llum les 
seves eventuals potencialitats de cara a la construcció de la democràcia, però resulta insuficient 
per descriure i interpretar el funcionament i l’articulació complexa de la xarxa a una escala més 
petita. Paradoxalment, l’aportació de Juris, tot i concebre l’AGP com un contrapúblic transna-
cional, es dedica bàsicament a desentrallar els processos micro dins de l’AGP, mentre que la seva 
contribució normativa a vincular AGP i construcció de democràcia és limitada. Així, l’autor 
ni desplega ni justifica suficientment la seva elecció d’encabir l’AGP en l’aparell conceptual de 
l’esfera pública i els contrapúblics.

6. L’AGP COM ESPAI DE CONVERGÈNCIA

Paul Routledge (2003, 2004, 2005) és un dels autors que ha estudiat de manera més sistemàtica 
l’AGP a partir de les aportacions de la geografia a l’estudi de les xarxes d’activisme transnacio-
nal. L’autor, partint críticament d’algunes aportacions teòriques de David Harvey, ha proposat 
la noció d’«espai de convergència», una eina conceptual que mira d’aportar llum a la compren-
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sió i a la crítica de les xarxes de globalització de base. En aquesta secció abordarem amb detall 
l’enfocament d’alguns autors que han estudiat l’AGP des d’aquesta perspectiva (Cumbers i 
altres, 2008). Cal tenir present que l’enfocament dels «espais de convergència» parteix de la 
crítica a l’enfocament de xarxa, com veurem tot seguit.

6.1. UNA CRÍTICA A L’ENFOCAMENT DE XARXA

Hi ha autors que desconfien de la terminologia del «moviment antiglobalització», ja que con-
sideren que molts dels seus actors són agents globalitzadors, i perquè no es pot parlar d’un 
«moviment», sinó més aviat d’una sèrie de xarxes superposades, en interacció, en diferents llocs 
i amb diferents recursos (Cumbers i altres, 2008). És per això que prefereixen parlar de «xarxes 
de globalització de base» [grassroots globalization networks] (Routledge, 2006) o de «xarxes de 
justícia global» [global justice networks], de les quals l’AGP en seria un exemple (Cumbers i 
altres, 2008).

Ara bé, la proposta d’estudi de l’AGP en particular, i de les «xarxes de globalització de base» 
en general, parteix de la constatació crítica d’algunes limitacions de l’enfocament de xarxa. 
Així, es constata que si bé la metàfora de la xarxa s’ha fet servir teòricament i política per il·lu-
minar l’emergència d’una «societat civil global» —i els autors afronten críticament aquest ús—, 
una anàlisi sensible a l’espacialitat i a les qüestions de poder i control de la informació dins de 
les xarxes problematitza la seva perspectiva horitzontalista (Cumbers i altres, 2008).

Aquests autors no reneguen pas de l’enfocament de xarxa; ans al contrari, reconeixen que el 
propi discurs de la xarxa és important a l’hora de contrastar formes de fer política més partici-
patives i descentralitzades amb pràctiques comparativament menys democràtiques que són d’al-
guna manera presents en moviments socials, especialment sindicats, ONG i alguns moviments 
camperols, on la cultura de la passivitat entre els membres (sovint promoguda per les elits) s’ha 
plasmat en formes d’organització jeràrquiques i burocràtiques (Cumbers i altres, 2008). Ende-
més, consideren que, metodològicament, l’anàlisi de xarxes és útil per pensar l’emergència de 
relacions socials transnacionals a l’era de la globalització.42 En resum, segons Cumbers i altres 
(2008), la utilitat de l’anàlisi de xarxes versa en la seva capacitat de fer un mapa i categoritzar les 
diferents formes de relació social i connexions que emergeixen arreu de l’espai. Això no obstant, 
el que aquesta anàlisi de xarxes no pot oferir, segons els autors, és una teoria explicativa del 
funcionament de la societat global. Dit altrament, tot i que la noció de xarxes descentralitzades 
és útil i fins i tot heurística a l’hora de pensar el potencial del moviment, té certes limitacions 
com a concepte per entendre com operen aquestes xarxes en la pràctica.

Com es poden superar aquestes limitacions? La proposta dels autors (Cumbers i altres, 
2008) és que l’anàlisi sigui més sensible a l’espai: això fa sortir a la llum la qüestió del poder i 
el control de la informació dins de les xarxes. Encara que la xarxa ideal s’imagina com un flux 

42 Anheier i Katz (2005) identifiquen cinc principis de les xarxes: (1) cohesió, on els lligams són relativament densos a través 
dels activistes enxarxats; (2) equivalència, on les relacions socials són relativament similars i equitatives entre els membres de la 
xarxa; (3) prominència, on certs actors s’empoderen mitjançant múltiples connexions, al temps que d’altres són marginalitzats per 
mor dels enllaços febles; (4) range i (5) corretatge, els quals fan referència a situacions en què els actors construeixen ponts entre 
diferents xarxes o comunitats (Cumbers i altres, 2008).
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lliure d’informació entre tots els participants en totes direccions, la realitat encarna tot un con-
junt de relacions socials de classe, gènere, etnicitat, etc., que continuen conformant les xarxes 
realment existents. I per molt que Internet actuï com una eina de comunicació i coordinació, la 
convergència de diferents persones i lluites en un espai virtual no es pot descriure, simplement, 
com termes horitzontalistes o topològics (Cumbers i altres, 2008). De fet, el discurs de la xarxa, 
que s’aplica tan a les «xarxes de justícia global» com a les relacions socials globals més generals, 
tendeix cap a un esbiaix occidentalitzat i elitista de la globalització. A tall d’exemple, els prin-
cipis de la fluidaritat (Nelson, 1999) es poden aplicar a un elit d’activistes de classe mitjana 
del Nord, o aquells capaços de subsistir en una política alternativa d’estil de vida vinculada a 
grups d’afinitat (i orientada a l’acció directa), però no és aplicable tan fàcilment a la majoria 
dels activistes de base que estan materialment incrustats en els seus contextos particulars del 
Sud Global (Cumbers i altres, 2008). Dit altrament: l’anàlisi de xarxes tendeix a donar per 
suposada una generalització del mode d’enxarxament d’unes «elits informals»43 que, tan al 
Nord com al Sud, posseeixen un accés diferencial als recursos i a la mobilitat (temps i diners 
per viatjar internacionalment) (Cumbers i altres, 2008).44 Aquesta generalització no sempre 
suporta una anàlisi empírica de la realitat de l’activisme transnacional, de manera que trobam 
que sovint les xarxes del Nord tenen un abast molt més global que les del Sud, que romanen 
en unes connexions més localitzades. També trobam que els activistes del Sud tenen un accés 
desigual i variable a l’electricitat, la qual cosa limita el seu ús de tecnologies computacionals. 
Aitals realitats concretes els fan més dependents de punts nodals clau (per exemple, oficiones 
regionals o nacionals de moviments particulars) que en el cas del Nord Global, on l’accés és més 
generalitzat i la informació no és tan susceptible de ser filtrada selectivament per part dels seus 
«guardians». Així, la idea que cap grup o persona dominant controli la presa de decisions en el 
si de les xarxes de globalització de base està molt lluny de la realitat (Cumbers i altres, 2008).45

És per això que els autors indiquen que, sovint, els discursos acadèmics i activistes ometen 
la qüestió del poder social i les realitats organitzatives de les xarxes, la qual cosa revela un dèficit 

43 Aquesta mena d’activistes transnacionals s’han anomenat «rooted cosmopolitans» (Tarrow, 2005) perquè mentre es mouen 
físicament i cognitiva fora dels seus origens, mai no els han abandonat, i estan constrenyits per ells, pels recursos, per les xarxes 
i oportunitats dels llocs/societats en els quals viuen (Cumbers i altres, 2008: 190). Dins de les xarxes de globalització de base, 
aquests individus o grups —sovint procedents d’organitzacions del Nord Global amb més recursos—, tendeixen a tenir un poder 
i influpència desproporcionats per mor de les seves posicions estructurals favorables, habilitats comunicatives i de facilitació de 
reunions i experiència en l’activisme (Juris, 2008).

44 Pel que fa el poder, s’ha de distingir entre diferents tipus de xarxa: les xarxes d’activistes del Nord que sovint estan formades 
per menys d’una dotzena de persones disperses arreu dels continents; les ONG que varien des de grups petits i relativament aïllats 
fins a organitzacions molt més poderoses i quasi-corporatives; federacions sindicals globals que tiren endavant gràcies a un quadre 
internacional amb membres locals relativament passius; fins a moviments socials de masses com els Sem Terra de Brasil, que tenen 
milions de membres que assumeixen un rol plenament actiu (Mertes, 2004; Cumbers i altres, 2008).

45 Autors com Harman (2000) senyalen que les formes descentralitzades d’enxarxament polític no són res nou, sinó que han 
estat característiques de molts moviments de resistència i oposició al llarg de la història, des dels jacobins francesos fins als British 
Chartitsts, amb correspondència per carta escrita, la comunicació moderna de l’època. De fet, la crítica a les relacions jeràrquiques 
i de poder en el si de les xarxes no és pas nova, tal i com es pot veure a partir de les aportacions de Freeman (1970), que nega 
l’existència de relacions purament horitzontals i «sense estructura» en el moviment feminista, i com aquesta presumpta «manca 
d’estructura» emmascara en realitat les relacions de poder existents. Aportacions més recents aprofundeixen aquesta línia (King, 
2004; Thompson, 2004), que constata que en qualsevol conjunt de relacions socials col·lectives emergeixen una sèrie de normes 
i convencions informals que influeixen en la presa de decisions i el sistema de valors de del grup. Aquestes normes institucionals, 
en la pràctica, són fetes i conegudes per uns pocs i el rebuig del poder formal és el major interès d’aquells que coneixen les normes 
informals (Cumbers i altres, 2008).
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de recerca empírica pel que fa el funcionament real d’aquestes xarxes, així com un debat sobre 
les formes particulars que adopten i les característiques que adquireixen. El mateix passa amb 
Internet: hi ha més tendència a afirmar el seu presumpte potencial revolucionari que no pas a 
demostrar-lo empíricament (Cumbers i altres, 2008).

En definitiva, autors crítics pel que fa aquestes qüestions (Cumbers i altres, 2008; Thomp-
son, 2004) remarquen que, en un nivell més teòric, les xarxes són una construcció idealitzada. 
És per això que, segons ells, el problema de molts dels discursos de la xarxa és que són insufi-
cients per teoritzar el context social (i espacial) del qual emergeixen. En la pràctica, les xarxes 
varien molt pel que fa la seva creació: cadascuna d’elles té la seva pròpia «cultura» i «política 
organitzativa», reflectint les relacions de poder desiguals entre les parts constituents. En aquest 
sentit, hi ha una necessitat de recerca en la teorització dels contextos històric i espacials de les 
xarxes de justícia global. Així com les xarxes poden ser inestables i subjectes a coalicions i ali-
ances canviants, els moviments que les habiten no ho són pas, en general, sinó que romanen 
fermament arrelats espacialment i temporal en configuracions particulars (Cumbers i altres, 
2008). Hi poden haver xarxes de «fluidaritat», en el sentit de McDonald, particularment grups 
autònoms i d’acció directa del Nord Global, que es caracteritzen per la seva individualitat, mo-
bilitat i formes més inestables d’identitat, amb coalicions d’actors temporals i sempre canviants; 
però la majoria de xarxes de justícia global estan formades per moviments que tenen un sentit 
d’identitat més col·lectiu, estable i incrustat històricament (Harman, 2000; Wallerstein, 2002), 
molts dels quals van estar involucrats en els primers moviments de resistència política transna-
cional, com els de 1968 (Cumbers i altres, 2008).

Així, els autors conceben les xarxes de globalització de base en termes tan verticals com 
horitzontals, i defensen que això és essencial per considerar com i per què els moviments de 
base territorial s’involucren en els xarxes de globalització de base, i com és en la pràctica la 
convergència d’actors de diferents llocs i recursos en aquestes xarxes (Cumbers i altres, 2008). 
També és important per entendre el manteniment o no d’aquestes xarxes, ja que els seus ima-
ginaris romanen potencialment «biodegradables» (Plows, 2004); i a la inversa, la mobilització 
massiva sostenible i efectiva només arriba si les pròpies xarxes globals continuen relacionant-se 
amb l’experiència d’explotació directa i viscuda per les comunitats (Cumbers i altres, 2008).

6.2. TEORITZANT ELS «ESPAIS DE CONVERGÈNCIA»

Com hem vist fins ara, autors com Cumbers, Routledge i Nativel critiquen la metàfora de la 
xarxa i proposen superar les seves limitacions introduint la dimensió espacial —geografies des-
iguals, relacions d’espai i de poder— a l’estudi concret de les xarxes de justícia global. D’aquesta 
manera, així com la forma enxarxada ens ofereix un desafiament als modes de funcionament 
més tradicionals i jeràrquics dels moviments socials, en termes de desenvolupar una democràcia 
i participació més efectiva, encara conté les seves pròpies tensions i conflictes. Per pensar l’espa-
cialitat d’aquestes xarxes activistes els autors han desplegat el concepte d’«espai de convergèn-
cia», que els permet considerar com diferents moviments localitzats són portats a connexions 
i relacions espacials més àmplies en la lluita contra el neoliberalisme (Cumbers i altres, 2008).

Així, des de l’anàlisi geogràfica del procés de l’AGP, en tant que xarxa de globalització 
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de base, els autors proposen el següent: més que constituir un «no-lloc» de resistència al ca-
pitalisme neoliberal, aquestes xarxes poden ser concebudes com «espais de convergència» que 
faciliten la forja d’una política associativa que constitueix una coalició diversa i contestatària de 
moviments socials de llocs concrets.46 Aquestes coalicions processen el conflicte en múltiples 
terrenys multiescalars que inclouen tan llocs materials com espais virtuals. Així, es proposa la 
noció d’«espai de convergència» com una eina conceptual que ens permet entendre i criticar 
les xarxes de globalització de base (Routledge, 2003). Un espai de convergència comprèn una 
afinitat heterogènia entre vàries formacions socials, com ara moviments socials. En participar 
en espais de convergència els activistes que hi participen encarnen els seus llocs particulars 
d’experiència política, cultural, econòmica i ecològica amb preocupacions comunes, la qual 
cosa eixampla els horitzons espaitemporals d’acció (Reid i Taylor, 2000). Aquestes coalicions 
de diferents interessos són necessàriament contingents i depenents del context (Mertes, 2004; 
Routledge, 2003).

D’entrada cal dir que, amb aquesta conceptualització, els autors no consideren les xarxes 
de justícia global com una totalitat sinó com a «espais de convergència» d’actors, moviments 
i lluites en un moment temporal particular. Aquestes convergències permeten als activistes 
incrustats en lluites territorials (i sovint arrelades històricament) expandir els seus horitzons 
espacials (Reid i Taylor, 2000). Encara que aquesta interacció en xarxa pot servir per sí mateixa 
per redefinir els moviments constituents, els moviments romanen territorialitzats a través de les 
seves lluites vigents del dia a dia. La centralitat del lloc en aquest sentit roman indefugible. És a 
través del concepte d’espai de convergència que podem pensar les xarxes de justícia global com a 
coalicions socials disperses espacialment formades per actors arrelats territorialment (Cumbers 
i altres, 2008).

La noció d’espai de convergència permet, segons Routledge (2003), que els enfocaments 
teòrics de les xarxes (Dicken i altres, 2001) toquin de peus a terra pel que fa la materialitat de 
les polítiques pràctiques. Per tal de concretar molt més la proposta, els autors defineixen aquests 
«espais de convergència» amb set punts:

1. Els espais de convergència estan formats per moviments basats en el lloc [placed-based], però 
no necessàriament lligats al lloc [place-bound]. Molts dels actors que constitueixen les xarxes de 
justícia global obtenen el seu impuls de l’actuació en l’escala local i nacional, més que no pas 
a nivell global (Sklair, 1995). Així, per a molts d’activistes de base, ja siguin de moviments de 
camperols o de pobles indígenes, sindicalistes o fins i tot activstes del consum, és la seva pròpia 
localitat, sentit de comunitat, o fins i tot la seva consciència col·lectiva ètnica o nacional, la 
que roman com a major (no necessàriament la única) font d’identitats individuals i col·lectives 
(Routledge i altres, 2007; 2008).47 Fins i tot aquells actors que tenen un estil de vida de gran 
mobilitat mai no estan completament «desincrustats» d’aquestes relacions socials basades en 
el lloc. Així com hi pot haver moltes formes de connectar-se amb gent distant, la realitat de la 
vida quotidiana roman significativament territorialitzada i se’n fa difícil escapar. Passa, però, 

46 El terme «espai de convergència» és un préstec del camp de les matemàtiques, concretament de la branca de la topografia.

47 Sobre això, Valins (Cumbers i altres, 2008) es refereix als «bocins obstinats» de la identitat territorialitzada: és aquesta diver-
sitat local i diferenciació el que està més amenaçat per la modernització capitalista. Les realitats de la vida, la reproducció social i 
els vincles amb la família i les estructures comunitàries continuen incrustant els moviments en els llocs particulars.
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que sovint les pròpies qüestions de supervivència poden esdevenir les motivacions principals 
per participar en les xarxes de justícia global. Així, en aquestes xarxes s’ha de negociar entre 
l’acció que està profundament incrustada a llocs particulars i la promoció de coalicions que són 
més extensives espacialment. També s’han de gestionar els impactes que aquestes coalicions 
tenen en les identitats polítiques d’aquells que s’hi involucren (Cumbers i altres, 2008). Aquesta 
formulació no és més que una versió de la tesi del «particularisme militant» proposada per Ray-
mond Williams i desenvolupada per David Harvey, que veurem en el capítol següent.48

2. Els espais de convergència articulen certes visions col·lectives, com ara valors unificants, 
principis organitzatius i posicionaments, que generen prou sòl comú com per generar polítiques 
de solidaritat mútua. Segons els autors, aquestes visions col·lectives són representatives de «polí-
tiques prefiguratives» (Graeber, 2002), en el sentit que plasmen no una societat futura ideal sinó 
una via participativa de posar en pràctica polítiques efectives, articulant l’encara imperfecta 
habilitat de treballar junts sense cap organització ni ideologia en situació de dominació (Cum-
bers i altres, 2008). Les visions col·lectives aproximen els valors universals que Harvey (1996) 
discuteix, reconeixent les diferències entre els participants dins dels espais de convergència, 
però mirant de proporcionar plataformes comunes per a l’acció col·lectiva. Potser la major visió 
col·lectiva en les xarxes de justícia global és l’oposició al neoliberalisme. Això no obstant, hi ha 
una tensió (que no necessàriament deshabilita) entre l’articulació de polítiques universalistes i 
els particularismes militants dels moviments dins dels espais de convergència en funcionament. 
Les diferències entre els moviments pel que fa gènere, classe, casta i etnicitat poden generar 
conflictes, a no ser que les visions col·lectives de la convergència creïn entorns activistes homo-
genis que eludeixin importants qüestions de diversitat.49 A més a més, la immediatesa de les 
preocupacions basades en el lloc —com ara les lluites qüotidianes per a la supervivència sota 
condicions de recursos limitats— poden significar que les ambicions globals articulades per 
les xarxes de justícia global romanen irrealitzades (Cumbers i altres, 2008; Routledge, 2003).

3. Els espais de convergència són assoliments i fites relacionals que impliquen, en la pràctica, 
unes polítiques de solidaritat que prenen forma tan en les relacions virtuals com en els fòrums 
cara a cara, que constitueixen vertaders moments d’articulació localitzats. Aquestes interacci-
ons sobre el terreny forgen les aspiracions conjuntes de persones que tenen moltes diferències 
geogràfiques, culturals, econòmiques i polítiques (Cumbers i altres, 2008). La creació de so-
lidaritats com a part de la constitució de xarxes ajuda a reconfigurar la distància de diferents 
maneres, posant èmfasi en allò compartit més que en les diferències (Olesen, 2005b). I és en 
aquest sentit que els espais de convergència tenen una dimensió performativa de les identitats 
polítiques: els actors enxarxats mostren les seves identitats polítiques a través de la manera en 
què s’involucren —i lluiten contra— configuracions espacials de poder. Més que ser fixades o 
predeterminades, les identitats polítiques es forgen [craft] mitjançant les connexions, associaci-
ons i solidaritats fetes en lluites actives. Per tant, els espais de convergència es poden veure com 

48 Aquest èmfasi en el «lloc», com a pilar de l’existència material viscuda, no vol dir que ens mantinguem en una concepció 
d’allò «local» tancada i fermada territorialment. Al contrari, tot seguint Massey (2005), es proposa una visió dels llocs com oberts 
i relacionals, en el sentit que cada lluita local ja és d’alguna manera una realització relacional, estant dins i més enllà d’allò local.

49 Pot passar que certs universalismes dificultin el funcionament fluid de les xarxes, tal i com s’ha vist en l’ús del procés de con-
sens en les conferències de l’AGP. Aquests universalismes poder ser en realitat particularismes que són desplegats com universals; 
això genera climes d’activisme bastant homogenis que ometen qüestions importants pel que fa la diversitat (Routledge, 2003).
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a generatius, formant activament les identitats polítiques, i no solament ajuntant diferents ac-
tors (activistes, moviments) al voltant d’una preocupació compartida. Les formes de solidaritat 
són, per tant, diverses, múltiples, productives i disputades (Braun i Disch, 2002; Featherstone, 
2003). Els varis components de la xarxa contínuament renegocien entre ells, formant coalicions 
variables i revisables, i assumint formes canviants (Cumbers i altres, 2008).

4. Els espais de convergència són espacialment extensius en la seva operació. En ells, els mo-
viments locals participen de manera creixent en la forja de xarxes no-locals amb altres movi-
ments. De fet, aquests moviments locals particulars poden desenvolupar xarxes transnacionals 
de suport com una estratègia operativa per la defensa del seu lloc (Escobar, 2001). Això no 
obstant, les pràctiques de construcció de solidaritat en els espais de convergència són desiguals 
des del principi per mor de les desigualtats entre els moviments constituents (per exemple els 
diferents recursos disponibles), i per mor de les diferents geografies en què aquests moviments 
estan localitzats (Bob, 2001; Anheier i Themudo, 2002). Així, els moviments varien molt en 
el seu abast espaial i l’habilitat de generar suport i legitimació política, amb implicacions pels 
resultats polítics. Molts moviments romanen relativament «localitzats»; altres es vinculen a 
coalicions nacionals, mentre que d’altres desenvolupen xarxes de suport transnacionals i fins i 
to globals (Cumbers i altres, 2008). Els llocs particulars i els moviments s’empoderen mentre 
que d’altres queden marginals dins de les operacions de les xarxes de justícia global. De fet, les 
condicions específiques del lloc promouen o dificulten la capacitat dels moviments d’organitzar 
les seves lluites i participar dins d’aquestes xarxes.

5. Els espais de convergència tenen els seus «grassrooting vectors» que fan una tasca de «traduc-
ció», tot dinamitzant la comunicació, el compartiment d’informació i la interacció dins de les 
comunitats de base que formen part d’aquests espais. Aquests actors s’encarreguen de la feina 
conduïda entre activistes a les conferències, reunions en què els delegats de les conferències pro-
porcionen feedback cap a les comunitats de base en les quals treballen. Els «grassrooting vectors» 
constitueixen els moments encarnats i articulats de les relacions socials dels espais de conver-
gència (Massey, 1994; Juris, 2008).50 Generen la «infraestructura comunicativa» (Juris, 2008) 
necessària per l’operació i la sostenibilitat dels espais de convergència. Els grassrooting vectors 
més importants són els que anomenem «imagineers», els quals condueixen molta de la tasca 
organitzativa i participativa dels debats, reunions, conferències i campanyes. Aquests activistes 
clau organitzen les conferències, mobilitzen recursos (per exemple, fons) i faciliten els fluxos de 
comunicació i informació entre els moviments i entre les seus del moviment i les comunitats 
de base. Els imagineers miren d’arrelar el concepte d’imaginari de la xarxa dins de les comu-
nitats de base que conformen la pertinença dels moviments participants. A més, els imagineers 
serveixen a l’encarnació de les xarxes en les quals treballen; també representen el llaç connector 
arreu de l’espai geogràfic tot treballant com a activadors, agents de corretatge, i defensors de 
demandes tan domèstiques com internacionals (Tarrow, 2005; Cumbers i altres, 2008).

50 Routledge també s’ha referit als activistes que anomena «free radical» —radicals lliures, un joc de paraules que fa referència 
a la postura política i al terme adoptat de la química que fa referència a les entitats moleculars que tenen un o diversos electrons 
desaparellats, cosa que els hi atorga un alt poder reactiu. Tot i que l’AGP està facilitada per moviments socials de la xarxa, molta 
de la tasca organitzativa ha estat conduïda per aquests «radicals lliures» i contactes clau del moviment —normalment líders de 
moviments o secretaris generals— que han ajudat a organitzar les conferències, mobilitzar recursos, i facilitar la comunicació i el 
flux d’informació. Aquests radicals lliures i contactes clau constitueixen els imagineers de la xarxa (Routledge, 2005: 617).
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6. Els espais de convergència es caracteritzen per un ventall de diferents lògiques operacionals. 
Aquestes van des de les més horitzontals (descentralitzades, no jeràrquiques) fins les més ver-
ticals (jeràrquiques, centralitzades) (Juris, 2008; Tormey, 2004). La lògica d’enxarxament de 
les xarxes de justícia global sempre està imbricada [entangled] amb pràctiques més verticalistes 
com a resultat de les estructures tradicionals del moviment, les relacions de poder inherents a 
dins i entre els moviments participants, i el rol jugat per actors clau de la xarxa dins dels espais 
de convergència. Com a resultat, els dilemes operacionals emergeixen en l’intent de perseguir 
polítiques extensives espacialment, compostes de processos d’interacció i facilitació desiguals 
(Cumbers i altres, 2008).

7. Els espais de convergència són llocs de relacions socials i de poder en disputa. Això és així 
des del moment en què la diversitat dels grups que el formen articulen una varietat de metes 
(sobre les formes de canvi social), ideologies (sobre gènere, classe, ètnia...) i estratègies (formes 
de protesta institucionals [legals] i extra-institucionals [il·legals]) potencialment conflictives 
(Juris, 2008). Endemés, les relacions de poder discursives i materials desiguals existents resulten 
del control diferencial de recursos (Dicken i altres, 2001) i situació dels actors dins dels fluxos 
de la xarxa (Massey, 1994). Això, al seu torn, pot fer emergir els problemes de representació, 
mobilitat i diferència cultural, tan entre els moviments socials que participen com entre els 
activistes de moviments particulars. Les aliances forjades impliquen necessàriament relacions 
de poder enredades, on les relacions de dominació i resistència s’entrellacen, creant espais de 
resistència/dominació (Sharp i altres, 2000). La construcció de solidaritats mútues no és, per 
tant, un procés tranquil ni planer. Implica antagonismes (sovint nascuts de les diferències entre 
col·laboradors) i també acords i sempre, en cert grau, tensió amb les determinacions polítiques 
(Featherstone, 2005).

6.3. L’AGP COM A ESPAI DE CONVERGÈNCIA

La noció d’espai de convergència és un dels intents més elaborats de copsar les dinàmiques de 
les xarxes activistes «antiglobalització» tenint en compte la problemàtica de l’escala. Així, aquest 
marc teòric desenvolupat per Routledge i altres investigadors té l’AGP com una de les seves 
pedres de toc. En aquesta secció veurem amb detall l’anàlisi que es fa d’aquesta xarxa fent servir 
l’instrumental teòric dels espais de convergència.

Routledge (2005) considera que els principals objectius de l’AGP són oferir un instrument 
de coordinació i suport mutu a nivell global per aquells que resisteixen el domini corporatiu i el 
paradigma de desenvolupament del capitalisme neoliberal, per donar una projecció internacio-
nal a les seves lluites, i per inspirar la resistència mitjançant la desobediència civil i les accions 
constructives populars. Les principals vies en què s’ha materialitzat la xarxa, segons l’autor, han 
estat a través d’Internet (web i llistes de correu), les conferències globals i regionals, les carava-
nes d’activistes i els dies d’acció global.

Fins ara hem concebut els espais de convergència com espais en què conflueixen moviments 
lligats al lloc i que permeten articular visions col·lectives mentre estenen espacialment els mo-
viments de base que hi participen gràcies, entre d’altres, a grassroots vectors que hi actuen. Això 
no obstant, en aquests espais de convergència hi actuen diferents lògiques operacionals (des de 
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les més horitzontals fins les més verticals) i són vertaders espais disputats per diferents relacions 
socials i relacions de poder. La qüestió que mirarem d’abordar en aquesta secció és fins a quin 
punt és consistent aquesta conceptualització amb la realitat empírica de l’AGP. Si més no, 
aquesta és la tesi que defensa Routledge (2003, 2004, 2005). Aquest autor analitza l’AGP en el 
marc dels espais de convergència i, concretament, atenent a quatre dimensions principals: (1) 
l’articulació de visions col·lectives, (2) els processos d’interacció desiguals, (3) la política multi-
escalar, i (4) les relacions socials disputades (Routledge, 2003). A continuació param atenció a 
aquest conjunt de dimensions.

1. L’AGP com a articulació de visions col·lectives amb valors unificadors. Segons Routledge 
(2003), en una xarxa com l’AGP, que comprèn moviments socials tan diversos, és crucial que hi 
hagi certs valors unificadors —visions col·lectives— que estableixin un sòl comú des del qual 
coordinar les lluites. A l’AGP, el particularisme militant dels moviments troba la seva ambició 
global en els hallmarks i principis organitzatius. Si els principis organitzatius tracten el funci-
onament de la xarxa (conferències, convocants, projectes), els hallmarks articulen certs valors 
unificadors però que continuen essent compatibles amb la diversitat d’alternatives locals, de 
plantejaments polítics i de tàctiques que encarnen cadascun dels moviments participants. Cap 
agenda no podria contenir pas tanta diversitat ni particularisme militant. És així com aquests 
hallmarks estan formulats de manera prou àmplia com perquè cada moviment els interpreti 
en el context de les seves realitats locals i particulars. Tot i això, la unanimitat al voltant dels 
hallmarks emmascara vàries relacions socials conflictives dins de la xarxa; això s’ha traduït, en 
termes de política pràctica, en què la xarxa adoptés a Cochabamba —en la tercera Conferència 
Global— una sèrie de Campanyes Globals Sostenibles en les quals els moviments hi podien 
participar i que responien a les particularitats de cada circumstància local/nacional. Les quatre 
campanyes es centraren en el militarisme, paramilitarisme, terrorisme d’Estat, territori i sobi-
rania (per exemple qüestions sobre els recursos com terra i aigua i drets dels indígenes), priva-
tització, la construcció d’alternatives de base al sistema capitalista i l’enfortiment d’iniciatives 
i lluites locals. A partir d’aquí, li pertoca a cada xarxa regional de l’AGP endegar un procés de 
debat sobre com s’interpreten aquestes campanyes i com s’ha d’articular, en funció de la rea-
litat local, la seva posta en marxa. En certa manera els principis i campanyes —com a visions 
col·lectives— representen la mena de política universal crucial en la formació de solidaritats 
transnacionals (Routledge, 2003).

2. L’AGP com a espai de processos de facilitació i interacció desiguals. Quins són, però, els 
processos concrets en què actua l’AGP en tant que espai de convergència? Segons Routledge 
(2003), es tracta de cinc processos principals: actua com (1) espai facilitador per a la comuni-
cació, per exemple emprant cartes, email, webs, newsletters, telèfon, fax, reunions cara a cara o 
conferències; (2) l’ intercanvi d’ informació, per exemple sobre l’efectivitat de certes tàctiques i 
estratègies, coneixement sobre geografia i aspectes legals d’un lloc determinat; (3) solidaritat, 
per exemple amb manifestacions de suport per a lluites particulars com fer protestes, cam-
panyes escriptura de cartes; (4) coordinació, per exemple organitzant conferències, reunions i 
protestes col·lectives; i (5) mobilització de recursos, per exemple persones, finances i habilitats 
(Routledge, 2003).

Aquestes cinc funcions s’han dut a terme, de manera transversal, a través de dos canals 
principals: Internet i les trobades físiques, com ara les conferències i reunions. Pel que fa l’ús 
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d’Internet, tal i com senyala Routledge (2003), l’AGP a Internet està organitzada principalment 
a través de la seva pàgina web i vàries llistes de correu. En el cas que ens ocupa, Internet no 
esdevé una «fàbrica electrònica de lluita» (Cleaver, 1999), sinó que actua com un fil de coor-
dinació que permet aplegar i teixir diferents lluites de diferents llocs de manera que puguin 
convergir en un espai virtual. El web de l’AGP és traduït a set llengües i proporciona informa-
ció sobre la història de la xarxa així com les seves conferències internacionals i regionals, vàries 
accions i iniciatives de convergència que s’han organitzat, pròxims esdeveniments programats 
i informes de lluites d’arreu del món. Endemés, hi ha vàries llistes de correu que proporcionen 
espais de debat, comunicació i intercanvi d’informació i coordinació.

Aquest funcionament mitjançant Internet presenta, segons Routledge (2003), almanco tres 
problemes. En primer lloc, molts activistes participen en aquestes discussions a l’AGP d’Euro-
pa, mentre que les xarxes regionals d’Àsia i Amèrica llatina mostren una participació més escas-
sa. Tot i que en les xarxes regionals hi participen moviments de masses, aquells amb contacte 
d’email que tendeixen a participar en les discussions són, de fet, persones individuals (sovint 
membres del Comitè de Convocants) que es poden comunicar en anglès i que tenen accés a 
Internet. En segon lloc, la circulació d’excessiva informació, una situació que, en moment des 
crisi, encara es pot veure ampliada quan els activistes fan servir qualsevol mitjà disponible (car-
tes, fax, cridades telefòniques, email i visites personals) (Ribeiro, 1998). Finalment, en tercer 
lloc, el caràcter abstracte i desencarnat de les discussions via Internet pot accentuar els debats 
corrossius que no faciliten el mateix nivell de compromís que les trobades cara a cara, amb els 
dèficits comunicatius inherents a l’absència de la comunicació no verbal, però també el to d’una 
conversa. Com senyala Ribeiro (1998), la confiança, amistat, reputació, predictibilitat, posición 
jeràrquica dins d’una xarxa social, i fins i tot el carisma són elements de l’activitat política que 
certament no es poden reduir a les tecnologies de la comunicació. Hi ha trets de la interacció 
cara a cara, i fins i tot de la conversa telefònica, que són altament comunicatius. Uns trets que 
queden ocults en les interaccions mitjançant ordinador (Routledge, 2003).

Pel que fa les trobades «cara a cara», i continuant amb l’argumentació de Routledge (2003), 
la confiança entre persones que no s’han conegut en persona no es pot desenvolupar plenament 
mitjançant Internet. El nivell de confiança necessari per planificar i dur a terme una acció 
política conjunta és una cosa que es basa en el lloc i en el «cara a cara» (Hooks, 1991). En altres 
paraules: depèn del particularisme militant dels moviments. És per això que una acció col·lec-
tiva sostinguda en el temps té molt a veure amb la capacitat d’un grup per desenvolupar llaços 
interpersonals forts i que proporcionen les bases per a la construcció d’identitats col·lectives. 
L’AGP ha tingut conferències i reunions regionals i internacionals periòdiques que proporcio-
nen espais materials dintre dels quals els representants de moviments poden convergir i discutir 
qüestions sobre el funcionament de la xarxa. A més a més, aquestes trobades enforteixen els 
enllaços personals entre activistes de diferents espais culturals i lluites.51

Una altra de les activitats «cara a cara» de l’AGP són les caravanes d’activistes, que més enllà 
de ser formes de «turisme polític», s’organitzen amb la intenció que activistes es coneguin, inter-
canviïn informació, experiències i tàctiques, participin en vàries manifestacions de solidaritat, 
marxes i accions directes, i procurin fer convergir nous moviments. Segons Routledge (2003), 

51 Val a dir que les conferències internacionals són conduïdes, bàsicament, en anglès i castellà.
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l’èmfasi es posa en la comunicació bidireccional pel que fa lluites, estratègies, visions de la so-
cietat i la construcció d’alternatives polítiques i econòmiques al neoliberalisme. Les caravanes 
de les que parlam són: la caravana Intercontinental de 1999, que portà 500 camperols asiàtics 
de gira per Europa; la caravana d’Estats Units que culminà a les protestes de Seattle el 1999 
també, i les caravanes d’abans i després de les conferències de l’AGP a Bangalore (1999) i Co-
chabamba (2001). També hi ha hagut altres iniciatives com gires de conferències (per exemple 
la que portà activistes de Colòmbia a Europa el 2001), i tallers i seminaris en varis continents 
sobre el neoliberalisme i les seves alternatives (Routledge, 2003).

Així com l’acció de l’AGP a través d’Internet presentava dificultats i punts conflictius, el 
mateix es pot dir de les materialitzacions «cara a cara». En diversos moments del procés de 
l’AGP han sorgit preocupacions dins de la xarxa perquè certes persones o grups sovint han blo-
quejat de facto la circulació de la informació, tot apropiant-se de certs canals de comunicació i 
coordinació i marginant altres gràcies a la seva major capacitat discursiva en el si de la xarxa. Els 
motius d’aquestes diferències provenen, segons Routledge, de l’accés desigual a les tecnologies 
de la informació i de les grans diferències quant a recursos econòmics (Routledge, 2003).

3. La política multiescalar de l’AGP. La sostenibilitat del sentiment d’identitat col·lectiva en 
una xarxa molt extensa espaialment com l’AGP es basa en les trobades en llocs concrets. A tall 
d’exemple, les rutes de les caravanes de l’AGP recorren aquells indrets en els quals s’hi estan 
lliurant importants lluites socials. Així, les caravanes procuren crear una política multiescalar 
de solidaritat mitjançant accions de comunicació i de suport. La caravana d’Amèrica llatina de 
2001 portava activistes de lluites d’Europa, Àsia del sud, el sudest Asiàtic, Amèrica del nord, 
Austràlia i Nova Zelanda. Després de la conferència de Bolívia visitaren moviments indígenes 
a Perú, Equador i Colòmbia. Això requeria una coordinació massiva entre els múltiples grups 
locals que organitzaven cada acte de la caravana (Routledge, 2003). En general, el lloc s’ha fet 
servir estratègicament en xarxes com l’AGP. Per exemple, per celebrar les conferències interna-
cionals s’han escollit llocs específicament simbòlics. Les conferències de Bangalore i Cocha-
bamba foren ubicades allà en part perquè han estat llocs de resistència d’èxit per part de mo-
viments populars massius contra les corporacions transnacionals i contra l’agenda neoliberal.52

Els espais de convergència faciliten la barreja d’escales d’acció política, on aquestes escales 
esdevenen mútuament constitutives (Dicken et al., 2001). Per exemple, les xarxes de globalit-
zació de base persegueixen accions locals globalitzades (iniciatives polítiques que tenen lloc en 
diferents indrets d’arreu en suport de lluites particulars i locals) i accions globals localitzades 
(iniciatives polítiques coordinades al voltat d’un tema particular o esdeveniment en un lloc 

52 En el cas de Bangalore, les empreses Monsanto i Cargill han patit una oposició d’èxit als seus intents d’introduir llavors 
de cotó genèticament modificades i proves de camp a l’estat indi de Karnataka per part del Karnataka State Farmer’s Union. A 
Cochabamba, la Bechtel Corporation ha patit una gran resistència als seus intents de privatitzar el subministrament d’aigua de 
la ciutat. Així, les conferències han tengut diferents impactes sobre les lluites dels indrets on s’han organitzat. Quan moviments 
actuen com a amfitrions de conferències internacionals o regionals de l’AGP, les seves lluites han adquirit certa projecció estatal 
i internacional, per exemple a través dels mitjans de comunicació. A més a més, els membres de moviments de base poden viure 
un aflorament anímic quan activistes de tot el món els visiten i articulen suport per les seves lluites. Per exemple en la conferència 
de Cochabamba els delegats visitaren la regió cocalera de Chapare per mostrar la seva solidaritat amb els camperols d’allà. Aquests 
camperols estan resistint la participació del govern bolivià en una iniciativa dels EEUU anomenada Plan Dignidad que promou 
l’eradicació del cultiu de coca a Bolívia i, per tant, la supressió del mitjà de vida dels seus cultivadors. Tot i això la projecció de les 
lluites no sempre té efectes positius. Per exemple, després de les marxes solidàries a Chapare es va incrementar la repressió estatal 
contra els cultivadors de coca un cop la conferència ja havia acabat i els delegats internacionals havien marxat (Routledge, 2003).
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concret). Aquests «rituals polítics col·lectius transnacionals», exemplificats pels DAG, poden 
activar la sostenibilitat de les identitats dels activistes i del moviment, i pràcticament i simbòlica 
articular el rerefons comú compartit per diferents moviments locals (Routledge, 2003). Aitals 
rituals poden agafar la forma d’accions locals globalitzades arreu del planeta en suport de lluites 
locals i particulars, o contra objectius concrets. Això pot passar simultàniament o en diferents 
moments. Per exemple, la gira de conferències dels activistes colombians implicà tota una sèrie 
de tallers i seminaris en varis països europeus (com ara Escòcia, Anglaterra, Estat espanyol, Ale-
manya) en cooperació amb varies grups polítics que no pertanyen a l’AGP i que donen suport 
a la lluita i l’autodeterminació de les comunitats negres de Colòmbia. De manera alternativa, 
els rituals col·lectius transnacionals poden prendre la forma d’accions globals localitzades en les 
quals diferents moviments socials i grups de resistència es coordinen al voltant d’un assumpte 
particular o un esdeveniment en un lloc concret. Per exemple, l’AGP ha estat parcialment 
responsable del llançament de les crides a organitzar i implicar-se en les dies d’acció global 
(DAG). Durant aquests dies d’acció, els indrets concrets de protesta —ja sigui Seattle o Gèno-
va— esdevingueren els principals llocs de resistència en certs moments en el temps per molts 
moviments diferents. Aquests indrets constitueixen, en termes de Massey (1994), «moments 
articulats» en la promoció de xarxes globals com la pròpia AGP. Aquests llocs també actuaren 
d’amfitrions per a les deliberacions de les conferències d’institucions globals com BM, FMI i 
OMC, així com també dels governs de les economies dominants (com el G8). Per tant, també 
es convertiren en els llocs on les oposicions i resistències a aquestes institucions i llurs polítiques 
podien articular-se (Routledge, 2003).

Com a resultat d’aquest tipus d’acció hi ha impactes diferencials sobre les lluites locals, 
degut en part a la mesura en què una determinada lluita és projectada a l’escena global en virtut 
de la seva imbricació dins d’una xarxa globalitzadora. Tot i això, certes escales d’acció política 
poden proporcionar mitjans més adients dintre dels espais de convergència per mesurar la seva 
força i fer inventari dels seus oponents, entre d’altres. Per exemple, molts moviments del Sud 
veuen la defensa dels espais locals i l’oposició als governs estatals (que segueixen polítiques 
neoliberals) com les seves escales d’acció política més adients (Mertes, 2004). Com a resultat 
d’això, els dilemes geogràfics surten a la llum en l’intent de processar polítiques multiescalars 
compostes pel caràcter desigual del procés d’interacció i facilitació (Routledge, 2003).

És així com activistes de base arrelats al lloc, i que actuen habitualment en una escala local 
o estatal, adopten un paper actiu en una política multiescalar en virtut de la seva participació 
en protestes i activitats en el camp del poder global. És per això que, per alguns autors com 
Falk (2002), les xarxes de globalització de base —com l’AGP— també contribueixen al procés 
de globalització. Tot protestant contra l’OMC o el BM i demanant canvis, aquestes xarxes 
constituïdes com a ciutadans actius en el camp polític global generen una esfera pública i con-
tribueixen eventualment a la constitució d’una «societat civil global» (Crossley, 2001).

Aquests llocs de protesta passen a formar part de la memòria col·lectiva dels membres parti-
cipants en espais de convergència, a més de reforçar el compromís moral dels activistes amb les 
seves lluites. Tot i això, una protesta en un lloc concret evoca coses diferents pels activistes que, 
posem per cas, pels residents locals, els mitjans o la policia. El lloc esdevé un moment articulat 
en l’activitat de les xarxes de globalització de base i, alhora, permet l’elaboració de múltiples 
narratives que, al final, poden contribuir a fer sostenibles les identitats del moviment i de les 
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xarxes que el conformen. Aquests llaços construïts al voltant del simbolisme dels llocs poden ser 
mòbils (apel·lant a grups en altres localitats), la qual cosa podria superar l’estretor de mires dels 
particularismes militants (Bosco, 2001). En realitat, tot depèn de com s’emmarquen els llocs i 
de com s’interpreten els llocs per part dels propis activistes (Snow et al., 1986).

Tanmateix, segons Routledge (2003) els dilemes geogràfics surten a la superfície quan es 
vol dur a terme una política multiescalar perquè els activistes tendeixen a estar més lligats a mo-
viments locals, nacionals o regionals, on s’emmarquen les seves lluites, que no pas en les xarxes 
internacionals. A això se li ha d’afegir les nombroses restriccions de caire financer, recursos com 
Internet o la capacitat per viatjar internacionalment, entre d’altres. Endemés, molta de l’energia 
dels moviments es destina a les lluites locals per la supervivència.53

4. Les relacions socials disputades dins de l’AGP. Com hem vist, la xarxa de l’AGP implica la 
confluència d’un ventall ample de moviments i, per tant, molta diversitat pel que fa filosofies 
organitzatives, ideologies, objectius, creences i pràctiques culturals. Els valors unificadors que 
permeten mantenir «junta» la xarxa són les seves visions col·lectives (els hallmarks i els principis 
organitzatius). Això no obstant, segons Routledge (2003), la cohesió de la xarxa depèn de la 
qualitat i durabilitat de la facilitació i interacció entre els seus participants constituents, com 
també de la seva habilitat per dedicar temps i energia a la xarxa mentre s’involucren, al mateix 
temps, en les seves pròpies lluites locals. Pel que fa els processos d’interacció, així com la pàgi-
na web és traduïda a set idiomes, l’AGP fa servir l’anglès i el castellà en la majoria de les seves 
comunicacions per Internet. En el cas de l’AGP d’Àsia, per exemple, la comunicació per email 
pel que fa les estratègies d’enxarxament es du a terme en anlgès, una llengua que la majoria 
dels camperols que conformen la base massiva dels moviments que hi participen no parlen ni 
entenen (Routledge, 2003). A més a més, les conferències internacionals també són conduïdes 
en castellà i anglès. Tots aquells que no poden comunicar-se en els idiomes dominants acaben 
formant petits grups de traducció en els seus propis idiomes. Aquest és un requisit pràctic degut 
als diferents idiomes que es parlen en una convergència de l’AGP. Però aquells activistes bilin-
gües (en castellà i en anglès) gosen de cert avantatge en les reunions i tallers de la conferència, 
sobretot pel que fa a l’hora de seguir i respondre en els matisos dels debats i en els estira-i-aflui-
xa de les converses que han de conduir a consensos. A més, la traducció cap a certes llengües 
comunes pot portar a la possible homogeneïtzació de les experiències de diferents moviments i 
a la invisibilització d’importants diferències i especificitats culturals (Routledge, 2003).

Les xarxes de resistència poden proporcionar canals de comunicació alternatius amb els que 
veus particulars que són suprimides en la seva pròpia societat poden trobar articulació en xarxes 
internacionals que poden projectar i ampliar allò que els hi afecta. Això no obstant, dintre de 
l’AGP hi segueix havent selectivitat: algunes veus se senten més que altres. Hi ha un terreny de 
relacions desiguals a l’hora de treballar dins de l’AGP, ja sigui entre participants en la xarxa, 
o també dintre dels propis moviments que constitueixen la xarxa. Els anhels d’alguns llocs 
concrets i els somnis de cultures marginalitzades no necessàriament se troben representats en 

53 Per exemple, a Bangladesh, les lluites del Bangladesh Krishok Federation es centren en els drets de les persones sense terra 
i, per tant, la seva principal lluita no és tant contra la globalització neoliberal en abstracte com pels drets bàsics de la terra. Així, 
els particularismes militants dels moviments participants influeixen i poden viciar el compromís permanent amb xarxes globals. 
Tanmateix, els moviments poden seguir essent capaços de dur a terme accions de solidaritat ocasionals en les seves localitats (per 
exemple accions locals globalitzades) a favor de xarxes internacionals més àmplies (Routledge, 2003).
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les visions col·lectives de la xarxa. Així, mentre els hallmarks de l’AGP rebutgen totes les formes 
de dominació, algunes d’elles continuen ben presents dins de la convergència. Per exemple, 
les relacions desiguals de gènere persisteixen en el si de diversos moviments de camperols que 
participen a l’AGP. El lideratge d’aquests moviments continua en mans d’homes, i les actituds 
i accions patriarcals (particularismes que s’emmascaren com universals) persisteixen dintre del 
funcionament i l’organització dels moviments. A més, les relacions desiguals de gènere sovint 
caracteritzen les comunitats a les quals els moviments socials pertanyen. És en aquest sentit que 
l’AGP pot esdevenir un «pol emancipador» en aquestes comunitats.

Encara més, els mitjans globals com Internet creen guardians i codis d’accés i interpretació 
que poden fàcilment restringir l’articulació i la circulació de les veus minoritàries (per exemple 
de dones i d’indígenes) a través d’aquesta tecnologia. Per exemple, les experiències de gènere i el 
gènere basat en el lloc [place-based gender] són difícils de representar en els discursos cibernètics 
contra el neoliberalisme (Belausteguigoitia, 1998). Aitals poders de dominació estan enredats 
amb aquells poders de resistència dins dels moviments. Com a resultat, xarxes com l’AGP són 
espais de resistència/dominació (Sharp i altres, 2000). En reconeixement d’aquest problema 
constant, s’organitzen tallers de gènere en totes les conferències regionals i internacionals de 
l’AGP. Aquests tallers proporcionen espais en els que les desigualtats de gènere poden ser tre-
ballades dintre dels moviments participants i també dintre la xarxa. Existeixen altres qüestions 
de poder dintre de les dinàmiques de les xarxes. Estan associades amb les diferències culturals 
entre els participants de l’AGP. En part, aquestes són resultat del xoc entre intents d’establir 
el que Harvey (1996) anomena «polítiques universals» dintre del procés de presa de decisions 
de la xarxa i el particularisme militant de molts dels seus participants. Per exemple, en la con-
ferència de Cochabamba, molts delegats llatinoamericans sentiren que les reunions estaven 
controlades des d’una perspectiva «Europea», obsessionada amb formes particulars de «procés» 
i de «consens». Molts delegats sentiren que tals procediments «universals» eren emprats per dis-
criminar i silenciar el debat, i controlar l’espai de discussió. Com tot d’una es va veure, el poder 
discursiu que funciona en certs processos d’interacció política i comunicació dels autonomistes 
europeus i de petits grups d’acció directa (com també el consens) han estat empeltats dintre de 
les conferències internacionals de l’AGP en un intent d’establir uns procediments de discussió 
igualitària que sigui aplicable a tothom. Tanmateix, aquests particularismes que són desplegats 
com universalismes han viciat el procediment de la xarxa precisament perquè han transcendit 
les importants afinitats de cada lloc específic. De fet, aquests intents de tendir a l’universalis-
me poden crear un entorn d’activisme homogeni que omet qüestions importants pel que fa la 
diversitat (Subbuswamy i Patel, 2001). Les diferents ideologies, agendes i pràctiques tàctiques 
i estratègiques articulades dins de les xarxes de globalització de base poden també causar con-
testació, per exemple, pel que fa el tema dels mètodes de lluita violents o noviolents en diferents 
contextos. De fet, aquestes diferències i els problemes als que fan referència són similars als que 
ja existeixen dintre dels moviments participants, des que totes les formes i escales d’organització 
política involucren contestació i negociació. Això no obstant, les xarxes de globalització de base 
mantenen manco relacions dia a dia entre els seus participants, i una major diversitat de visi-
ons discrepants que no pas els moviments socials específics. En resposta a això, com hem vist, 
l’AGP ha apel·lat a una diversitat de tàctiques i ha ha mantingut la redacció dels seus hallmarks 
deliberadament general de tal manera que diferents moviments interpretin termes com «acció 
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directa» d’acord amb la seva particularitat i el seu propi context.

6.4. LIMITACIONS D’AQUEST ENFOCAMENT

El de Routledge és l’intent més elaborat i exhaustiu d’encabir l’estudi de l’AGP en un marc 
teòric que permeti explicar algunes de les seves característiques més importants. Aquest intent 
s’emmarca en un camp de recerca més general que no és altre que el d’inserir la dimensió espa-
cial en l’estudi de les xarxes de moviments socials. Les principals virtuts d’aquest plantejament 
són clares i tenen a veure en la superació del problema de l’escala, això és, com abordar d’una 
manera teòrica les múltiples escales en què actua un procés com l’AGP. En aquest sentit, la no-
ció d’«espai de convergència» aporta novetats significatives a la recerca acadèmica sobre l’AGP. 
Hem vist que conceptualitzar l’AGP com una xarxa tenia limitacions perquè obviava algunes 
dimensions importants del seu funcionament, com per exemple les dinàmiques de poder. L’a-
nàlisi en termes de xarxa també suposava certa generalització i idealització del funcionament 
real de l’AGP, prenent com a universal i extrapolable l’acció d’un perfil concret d’activistes amb 
més recursos materials i major capacitat de moure’s i manejar la informació clau. D’altra banda, 
però, també hem vist que conceptualitzar l’AGP com una coalició resultava problemàtic, entre 
d’altres coses perquè perdíem capacitat explicativa.

L’aportació dels espais de convergència permet superar altres dificultats que es detecten en 
diversos enfocaments. Sense anar més lluny, suposa una solució satisfactòria a la dualitat «verti-
calista» versus «horitzontalista», observant amb bon criteri que ambdues lògiques coexisteixen. 
També suposa un gran avanç el fet d’incorporar les dinàmiques de disputa i poder que formen 
part consubstancial de la pròpia AGP i que altres enfocaments ometen en les seves anàlisis. I, 
per suposat, és un dels intents més seriosos i elaborats de mirar de plantar cara amb rigor a la 
pluralitat i diversitat del moviment de resistència global sense caure en generalitzacions reduc-
cionistes i interpretacions esbiaixades. Tan és així que la pròpia noció d’«espai de convergència» 
permet partir d’aquesta heterogeneïtat d’actors i processos que conformen el moviment i expli-
car com s’articula, al manco parcialment.

Tanmateix, veure l’AGP com un «espai de convergència» suposa una novetat teòrica que 
supera bona part dels problemes anteriors, però no tots. De fet, continua essent un enfocament 
principalment d’agència, centrat en els actors a nivell micro però desconnectat dels processos 
macro o meso —d’aquí la insistència de l’autor en els free radicals i els imagineers—, de manera 
que les limitacions que presenta recorden a les d’altres enfocaments: un risc de deshistoritzar 
i desideologitzar l’AGP. Tot i partir d’una comprensió de la relació local-global com a mútua-
ment constitutiva, la realitat és que en l’anàlisi de Routledge s’obvien complement les dimensi-
ons estatals que poden influir en els actors del moviment. Cal recordar que una part important 
dels grups que s’articulen al voltant de l’AGP tenen l’acció estatal com a principal horitzó, per 
molt que siguin moviments de base i que la seva acció quotidiana es desenvolupi a una escala 
local.

Un dels elements definitoris dels espais de convergència és, de fet, que estan formats per 
moviments basats en el lloc. Aquest plantejament és tautològic si assumim que tots els movi-
ments estan, per definició, basats en el lloc. Endemés, la pròpia noció d’«espai de convergència» 
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és en certa manera analítica i no implica necessàriament la presència d’un criteri normatiu per 
distingir aquells projectes emancipadors dels altres que en bona mesura no ho són. D’aquesta 
manera, s’oculten els eventuals continguts emancipadors de l’AGP en tant que projecte històric 
que, no per casualitat, neix i es desenvolupa en un espai i temps determinats, que aglutina una 
sèrie d’elements de continuïtat i ruptura amb les tradicions activistes de les quals emergeix. Tot 
plegat es passa per alt en aquesta anàlisi, o al manco no se li atorga un estatus de rellevància 
explicativa. En aquesta línia, no es fan referències a la filosofia política de l’AGP i dels grups 
que s’hi aproximen; no es fa referència la forta inspiració gandhiana d’alguns dels grups «funda-
dors» de la xarxa, o de l’influx del pensament o el tarannà anarquista, autonomista o socialista 
d’altres grups. En definitiva, s’apel·la a una diversitat abstracta, sense especificar de quina mena 
de diversitat es parla; s’analitza la identitat i els processos unificadors que permeten mantenir 
unida la xarxa, però sense abordar la qüestió central de quins valors són els que entren en joc, i 
per què són aquests i no d’altres, precisament en un moment històric de reeiximent del combat 
per les idees quan semblava que «la fi de la història» era una realitat. Com bé observa Shantz 
(2010), en general l’anàlisi de Routledge fa molt poca referència a les idees; l’èmfasi es posa en 
els mecanismes de comunicació dins de la xarxa però no s’apel·la al desenvolupament de pers-
pectives compartides, debats i discussions sobre visions orientades a plantejar alternatives a la 
globalització capitalista neoliberal.

7. L’«IMPERI» I LA «MULTITUD»

La interpretació de l’AGP com una manifestació de la «multitud» no és una línia que, de 
manera estricta, s’hagi desenvolupat acadèmicament, amb l’excepció d’alguns autors que ho 
vinculen explícitament (Painter, 2003) o implícita (Pleyers, 2010). Tanmateix, la realitat és que, 
formalment, el funcionament i la concepció de l’AGP entra en ressonància amb la noció de 
«multitud» tal i com la formulen Hardt i Negri (2000, 2004). A més a més, actors importants 
de l’AGP com el cas de Ya Basta! sí que s’adhereixen explícitament als postulats de l’«Imperi» i 
la «multitud», i a ningú no se li escapa la influència que aquest actor ha tingut en el conjunt del 
moviment —especialment per la coneguda tàctica dels tute biache. És per això que hem consi-
derat adient incloure aquesta secció que recapituli en quina mesura aquesta és una interpretació 
possible o viable de l’AGP. A continuació abordarem aquesta teorització de Hardt i Negri, que 
no deixa de ser una adaptació contemporània del pensament autonomista italià i que ha tingut 
força difusió tan en el camp acadèmic com en l’activisme.

7.1. L’OBRERISME I L’AUTONOMISME

L’obrerisme, operaismo, és una experiència teòrico-política que cal situar dins l’anomenada nova 
esquerra dels anys seixanta i setanta, un període marcat per forts debats i heterodòxies en el si 
del marxisme (Modonesi, 2010). L’obrerisme és considerat un dels moviments més originals 
de l’onada de lluites que caracteritzà aquella etapa històrica d’Itàlia. D’alguna manera, fou un 
moviment polític que participà en un gran moviment social i que, en el seu interior, es ramificà 
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en diverses experiències i organitzacions (Modonesi, 2010).54 Tan l’obrerisme com l’autono-
misme, una de les seves derivacions, són corrents heterodoxos del marxisme que han estat —i 
estan— estretament vinculats a experiències concretes de moviment, fins al punt que avui es 
pot traçar una línia que uneix els episodis de les dècades de 1960  i 1970 amb els centres socials 
i els desobedients encarnats en els Tute Bianche dels anys 2000 (Iglesias, 2008).55

Es pot situar el naixement de l’obrerisme amb l’aparició de la revista Quaderni Rossi, el 
primer número de la qual aparegué el 1961 de la mà de Raniero Panzeri, militant de l’ala es-
querrana del Partit Socialista Italià (PSI). Tal i com explica Modonesi, (2010), la fundació de la 
revista es produeix després que el PSI fes un gir a la dreta en el seu Congrés de 1959 en què obrí 
la porta als governs de centreesquerra encapçalats per Democràcia Cristiana. Des de llavors, 
l’obrerisme formulà una forta crítica a les postures que consideren reformistes tan del PSI com 
del PCI. Per mirar de senyalar els principals trets dels plantejaments obreristes, podem indicar 
tres dimensions principals:

1. La crítica de la «societat-fàbrica». Una de les tasques fonamentals dels obreristes fou la 
relectura dels Grundrisse de Marx, especialment el «Fragment sobre les màquines» (Iglesias, 
2008). Partint d’aquí, l’obrerisme fa una lectura crítica de la tecnologia en considerar-la la base 
de la reconfiguració del sistema productiu. D’aquesta anàlisi sorgeix una interpretació de la 
«societat-fàbrica» inspirada per l’observació de la irrupció, en el marc d’un procés accelerat d’in-
dustrialització, de les company towns.56 Segons l’obrerisme, es produïa un passatge de la lògica 
de la fàbrica a la lògica de la societat. Aquesta transformació era mediada per l’existència d’un 
Estat que, sota l’aparença de la mediació entre capital i treball, en realitat organitzava l’explota-
ció a escala social (Modonesi, 2010).

2. L’aparició de l’«obrer massa». Els obreristes també reconegueren, en la seva anàlisi de la 
«composició de classe», el sorgiment d’un subjecte que anomenaren «obrer massa», un perfil 
que s’allunyava de la figura d’obrer professional amb certs coneixements tècnics i habilitats.57 
En canvi, aquest obrer massa s’apropava més als sectors que començaven a dur a terme lluites 
obreres en aquell context: joves, en la seva majoria emigrants, recentment contractats, amb 
una sindicalització feble i, d’alguna manera, situats en els escalons més baixos de la «jerarquia 
obrera». Aquestes noves lluites, que aparegueren per primer cop en els enfrontaments de Piazza 
Statuto el 1962, s’oposaven a l’actitud conciliadora dels sindicats, en considerar-los una mena 
d’«aristocràcia obrera», i plantejaven un rebuig radical de la dominació en la fàbrica, espai on 
els obreristes reconeixien un potencial revolucionari (Modonesi, 2010).

3. Centralitat política del treball. Les confirmacions empíriques d’algunes de les intuïcions 
i anàlisis del obreristes atiaren una inversió metodològica cabdal: «[h]em vist també nosaltres 
abans el desenvolupament del capitalisme i després les lluites obreres. És un error. Cal invertir el 

54 Per «obrerisme» en sentit estricte cal parlar del moviment dels anys 60, mentre que el dels anys 70 s’anomena obrerisme-au-
tonomisme o postobrerisme, en funció de si llegim ambdues etapes com una continuïtat o com una ruptura (Modonesi, 2010: 
61).

55 També s’han fet lectures «autonomistes» del moviment zapatista (Holloway, 2002), ja que sense dubte hi ha elements de 
la retòrica i l’estratègia política del moviment xiapanenc que entra en clara ressonància amb alguns dels postulats del marxisme 
autonomista.

56 Es consideren l’entrellaçament entre fàbriques, ciutats i barris obrers en el nord d’Itàlia.

57 La idea obrerista de «composició de classe» era el correlat de la «composició del capital» (Modonesi, 2010: 65).
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problema, canviar el seu esbiaix, tornar a partir del principi: i el principi és la lluita de la classe 
obrera» (Tronti apud Modonesi, 2010: 65). Així, pels obreristes, entendre el capital implicava 
partir de la lluita de classes i, en particular, de la construcció de la classe antagonista, la classe 
treballadora. El capital apareixia, en aquesta lògica, com la variable dependent: el desenvolupa-
ment del capitalisme podia ser llegit com un procés d’ajustament permanent dirigit a contenir 
el treball. Eren, així, els treballadors els que constantment desafiaven el capital i l’obligaven 
a canviar (Modonesi, 2010).58 Així, en l’enfocament de l’obrerisme s’emfasitzava la dimensió 
político-subjectiva dels dels processos de transformació tècnico-productiva, fins al punt que es 
rebutjava subordinar aquest nivell subjectiu als processos objectius. En aquest sentit, s’atorgava 
una centralitat política de la classe treballadora des de la perspectiva de la lluita: la fàbrica esde-
venia l’espai central del conflicte, un espai de dominació però també de gestació i desplegament 
de l’antagonisme (Modonesi, 2010).

En base a aquests postulats, l’obrerisme i les seves manifestacions activistes formularen 
tesis polítiques que es contraposaven a les de l’esquerra tradicional, el PCI i el PSI, al manco 
en un triple sentit. En primer lloc, en l’àmbit programàtic, l’obrerisme entenia que la revolució 
passava per la radicalització en el sentit de donar pas a un terreny de ruptura i no negociació. 
Algunes de les demandes obreristes eren prou innovadores: deslligar el salaris dels augments de 
productivitat, amb un salari garantit al marge de la producció; un impuls de l’igualitarisme sa-
larial, trencant amb les «jerarquies» i «divisions dins de la fàbrica». D’altra banda, en segon lloc, 
es considerava que la lluita obrera havia de transcendir els tòpics del salari i de les condicions 
de treball per estendre’s a la reapropiació de la riquesa social en termes de valor d’ús: habitatge, 
transport, mercaderies, etc. Finalment, en tercer lloc, una altra de les ruptures programàtiques 
obreristes era el que s’anomenà «rebuig del treball», un rebuig a ser mercaderia, en el sentit que 
el distanciament absolut de l’obrer pel que fa els mitjans de producció. Això desemboca en el 
sabotatge, l’absentisme i altres formes de lluita que, d’alguna manera, busquen una sortida po-
lítica a l’alienació (Modonesi, 2010).59

En poc temps es palesaren algunes discrepàncies que acabarien fragmentant l’obrerisme. 
Aquestes sorgien, principalment, pel que fa les formes d’organització i una tensió entre «orga-
nització» i «difusió» del moviment. L’obrerisme partia d’una crítica a l’esquerra italiana centra-
da en la burocratització i la moderació de partits i sindicats; això volia posar en el centre de la 
lluita la classe i el moviment. En un principi el plantejament obrerista era atorgar a la classe 
el paper de determinar l’estratègia, mentre que la tàctica recauria en mans del partit. Tanma-
teix, sobre aquesta formulació general es van construir interpretacions distintes que acabaren 
en divisions importants (Modonesi, 2010).60 De manera simplificada es pot dir que el debat 

58 Per exemple, per a Tronti, l’estat de benestar keynessià del New Deal estatunidenc era una resposta i un intent d’incorporar 
l’«obrer massa» forjat durant la segona revolució industrial de finals del segle XIX i principis del XX (Callinicos, 2001). Aquí on 
alguns autors com Callinicos (2001) hi veuen una ruptura de la dialèctica i el pas cap a un voluntarisme del treball que ara es 
contempla com a subjecte absolut, altres com Modonesi (2010) hi veuen, precisament, un restabliment de la lectura dialèctica 
front a la lògica causal pròpia del marxisme de bona part del moviment obrer tradicional, que suposadament veia en el capital una 
determinació de la conformació de la classe en sí i per a sí.

59 Aquesta idea de rebuig del treball estava a les antípodes de la cultura del treball que impulsava el moviment obrer històric 
(Modonesi, 2010).

60 De fet, la pròpia experiència dels Quaderni Rossi acabà el 1964 amb la separació d’un grup majoritari encapçalat per Mario 
Tronti, Toni Negri i Alberto Asor Rosa, els quals, juntament amb altres intel·lectuals i militants, fundaren Classe Operaia, una 
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enfrontava postures més «espontaneïstes» —que rebutjaven les cristal·litzacions organitzatives 
rígides— amb postures més «leninistes» que assumien que el moviment necessàriament havia 
d’implicar l’existència d’una avantguarda i, dins d’aquest corrent, hi havia els que proposaven 
una transformació del PCI des de dins i els que apostaven per la creació d’un nou partit revo-
lucionari. Aquestes visions diferents produïren diverses ramificacions de l’obrerisme: una part 
important derivà en el movimentisme i confluí en Lotta Continua; un altre grup optà per una 
postura avantguardista i féu néixer Potere Operaio; un petit nucli tornà als orígens, a la feina 
«micro» en algunes fàbriques, mentre que d’altres es dispersaren en experiències locals. Cap 
als anys setanta, fragments hereus de l’obrerisme serien identificats com «àrea de l’autonomia» 
(Modonesi, 2010).

És en aquest punt que es produeix un gir teòric d’importància. En un context, 1968, 
d’intensa agitació, el moviment estudiantil italià es radicalitzava i enfortia l’obrerisme, no no-
més per l’afluència de militants joves i amb formació intel·lectual, sinó per l’obertura d’un 
panorama de lluites que s’estenia des de les fàbriques fins la societat.61 En aquesta obertura 
prengué protagonisme la categoria d’«obrer social», avançada per Toni Negri, que substituïa 
la d’«obrer massa», una de les categories centrals de l’obrerisme de Mario Tronti.62 Ras i curt: 
l’autor plantejava que el procés d’explotació capitalista tenia lloc a escala de tota la societat i, per 
tant, els grups socialment i econòmicament marginats —estudiants, desocupats, treballadors 
casuals— havien de comptar també com a sectors claus del proletariat (Callinicos, 2001).63 A 
partir d’aquesta línia, Negri intenta explicar el procés d’alienació contemporani —en el que la 
generació d’excedent ocupa la ment i el cos de les subjectivitats productives i la mercaderia es-
devé mecanisme de dominació ideològica— parlant de «biopoder». Aquesta noció d’inspiració 
foucaultiana s’entén per Negri com la capacitat de forçar el conjunt de les expressions de la vida 
cap a la producció. El «postfordisme» seria, segons aquesta lectura, l’escenari en què es produeix 
aquesta indistinció progressiva entre la vida i el treball (Sánchez Cedillo, 2001; Iglesias, 2008). 
Així, la categoria d’obrer massa pretenia donar compte de la nova composició de classe i les 
transformacions subjectives que acompanyaven la crisi del fordisme-keynessianisme i permetia 
llegir la terciarització com una extensió del treball assalariat i un procés de proletarització. Aital 
gir teòric en el si de l’obrerisme marcava una ruptura important, fins al punt que des de llavors 
es parlaria de post-obrerisme (Iglesias, 2008) i, sobretot,  d’«autonomisme obrer» (Modonesi, 

revista obrerista de tarannà més activista que pretenia vincular-se als nuclis obrers més combatius. Classe Operaia deixaria de sortir 
el 1967, per mor d’una altra ruptura sobre la mateixa problemàtica de l’organització política (Modonesi, 2010).

61 La «tardor calenta» de les vagues i les ocupacions de fàbriques havien mostrat la força de les lluites obreres «espontànies». Fou 
a final de 1969, amb l’atemptat d’Estat a Piazza Fontana, que s’inicià l’època de l’estratègia de la tensió, un projecte contrarevolu-
cionari impulsat per sectors polítics reaccionaris, serveis secrets nacionals i estatunidencs i grups neofeixistes, la finalitat dels quals 
era crear un clima de violència i por que justifiqués la repressió i propiciés un gir cap a la dreta. Aquest enduriment de la repressió 
portà importants sectors del moviment cap a un enfrontament directe i cap a la lluita armada. Sorgiren varis grups armats, com 
les Brigate Rosse, alguns d’ells directament vinculats a organitzacions obreristes com Potere Operaio. A partir de 1973 els grups de 
l’autonomia obrera creixien i prenien els carrers de les principals ciutats italianes (Modonesi, 2010).

62 Aquest moviment teòric entronca amb l’experiència militant de Negri a Autonomia Operaia, amb el seu posicionament crític 
envers l’esquerra «oficial» i el paradigma leninista i les seves reserves cap a les mediacions institucionals en política, concretament, 
cap als partits (Seco i Rodríguez (2005)).

63 De fet, per a aquests grups, el vell «obrer massa» de les fàbriques del nord d’Itàlia semblava una aristocràcia obrera privilegia-
da (Callinicos, 2001).
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2010).64

Fou en aquest context que Virno senyalà la falsedat de dissociar el temps de treball del 
temps de «no treball» (2003). Segons Iglesias (2008), el plantejament fonalmental de l’obreris-
me és una relectura de la llei del valor-treball del marxisme clàssic, això és, de l’establiment del 
valor de qualsevol mercaderia per la quantitat de temps de treball que du incorporada (Marx, 
2000). Així, els obreristes defensen que, en les noves formes de producció que superen el fordis-
me, el coneixement, com entitat abstracta, esdevé objectivable. Aquesta entitat abstracta, entesa 
com «intel·lecte general», s’hauria convertit en la principal força productiva, desplaçant el tre-
ball assalariat de la centralitat en la creació del valor i plusvàlua.65 D’aquesta manera, la plusvà-
lua es produeix més enllà del temps de treball assalariat i també més enllà de l’espai específic on 
es realitza aquesta activitat assalariada (Iglesias, 2008). És així que la contradicció fonamental 
«capital versus treball» de l’epistemologia marxista, més que alterar-se, s’amplia: trobam figures 
subalternes en funció de l’organització d’una producció alienant que, això no obstant, trans-
cendeixen la «forma fàbrica» per ocupar el conjunt de la vida. Així, el temps de «no treball» no 
és tan un espai de llibertat com un terreny de producció i reproducció social (Iglesias, 2008).

A més a més, si un dels eixos de la proposta de Tronti estava en el conflicte directe entre el 
capital i el treball en el procés immediat de producció, Negri aprofundí en aquesta línia i la seva 
teorització apostà per atorgar una centralitat al treball, en el que esdevingué una interpretació 
subjectivista del marxisme (Modonesi, 2010). En aquesta reinterpretació de Marx, per part de 
Negri, es produeix una transformació del treball en un subjecte absolut, la qual cosa suposa un 
gir conceptual força important puix que situa el treball com a subjectivitat absoluta que és font 
i potencial de tota riquesa (Callinicos, 2001).66

Cal dir que, en l’àmbit de la lluita políticosocial, referents com Franco «Bifo» Berardi 
senyalen que la noció d’«autonomia» es referia a la independència respecte de les centrals sin-
dicals i els partits, però també, en un sentit més profund, a la immediatesa, al rebuig a la 
mediació en general, el rebuig a les regles que regeixen tota mena de disciplinament, incloent 
el treball. És així com, en l’autonomisme, la precarietat s’assumeix com una forma de llibertat, 

64 El proletariat juvenil d’esquerres a Itàlia, durant aquells anys, protagonitzà el que es va anomenar l’«èxode de la fàbrica», que 
s’ha explicat com una ruptura de l’«ètica del treball» pròpia de la classe obrera tradicional i sindicada; en un context de reestruc-
turacions industrials i desenvolupament dels dispositius de prtecció de l’Estat del benestar, les formes de conflicte polític i els 
mecanismes d’agregació identitària començaren a ocupar el temps i l’espai del «no treball», això és, l’oci i l’exterior de la fàbrica. 
Aquest procés, que alguns teòrics dels moviments socials han interpretat com l’emergència de «valors postmarialistes», fou llegit 
de manera diferent per part de l’operaismo. Des d’aquests plantejaments es féu una lectura materialista de l’estructura de classes 
i s’arribà a la conclusió que era metodològicament inviable, en el nou context en què el conjunt de la vida social començava a 
configurar-se com espai generador de beneficis pel capital, separar temps de treball i «temps de no treball» (Iglesias, 2008).

65 D’aquesta manera, la plusvàlua es produeix més enllà del temps de treball assalariat i més enllà (dins i fora) del lloc específic 
on es realitza l’activitat assalariada. Fins i tot, en un escenari postfordista, la pròpia definició del lloc de treball assalariat planteja-
ria dificultats (Iglesias, 2008). En aquest sentit, Negri i Hardt parlen d’una dimensió del treball immaterial referida a l’ús de les 
tecnologies informàtiques, com elements essencials que han transformat el món del treball en els països centrals, fins al punt que, 
avui, totes les pràctiques laborals tendeixen al model de les TIC (Hardt i Negri, 2000).
Tal i com senyala Iglesias (2008), el rebuig de la separació entre temps de treball i no treball en les formes de producció del capi-
talisme actual no és exclusiva del marxisme autonomista. El propi Sousa Santos (2001) senyala que la globalització és possible per 
la creixent promisqüitat entre producció i reproducció social... el temps vital i el temps del treball productiu es confonen de cada 
vegada més, de manera que la plusvàlua pot ser sexual, ètnica, religiosa, generacional, política, cultural, etc.

66 Autors crítics amb Negri com el cas de Callinicos (2001) consideren que sota aquest gir s’amaga una transformació del 
materialisme històric «en una teoria del poder i la subjectivitat».
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les reivindicacions existencials engloben el polític i l’«espontaneïsme» s’oposa frontalment al 
leninisme. Aquest autor considerava que l’autonomia es configurava com una alternativa al 
concepte tradicional de revolució, combinant la idea negativa d’abolició de l’ordre existent amb 
la creació positiva d’espais d’autodeterminació. Aquestes dues dimensions —la negativa i la po-
sitiva— estaven d’alguna manera plasmades en l’existència de dos eixos del moviment autònom 
i autonomista, una ala creativa de «de desig» —també anomenada «autonomia difusa»— i una 
ala política organitzada en lluita contra l’Estat (Modonesi, 2010).

L’any 1977 el moviment autonomista es troba en ple apogeu: el moviment estudiantil italià 
de principis de 1977 començà amb l’ocupació de la Universitat de Roma el mes de febrer i es 
va estendre ràpidament.67 La nova onada de mobilitzacions s’alimentava de les múltiples facetes 
d’un moviment complex i articulat que feia valer les experiències acumulades i es difonia en el 
territori i el teixit social. Amb el creixement quantitatiu, l’extensió espacial i l’ampliació dels 
òrgans de difusió i d’influència cultural, s’expressà plenament aquella consigna de l’autono-
misme que no només proclamava una autonomia respecte del moviment en relació als partits i 
sindicats, sinó com una manifestació de l’autonomia dels subjectes organitzats, la seva capacitat 
de crear espais alliberats, autònoms en relació amb les regles del sistema (Modonesi, 2010).68 
Alguns analistes han considerat que aquella agitació estudiantil era una expressió de l’alienació 
i la desesperació de les grans masses de la joventut italiana contra el clima de crisi econòmica i 
de conformisme polític; això era així fins al punt que anticipà molts dels elements de la poste-
rior cultura punk britànica (Abse, 1985; Callinicos, 2001).

Així, amb la radicalització l’estratègia de la tensió, el moviment es desarticulà, víctima de 
la repressió i de les seves pròpies contradiccions.69 Si l’any 1977 indicava el reflux de les lluites 
socials a Itàlia i marcà la fi de l’obrerisme-autonomisme com a moviment polític de masses, el 
1978, amb el segrest i l’execució d’Aldo Moro per part de la Brigate Rosse, tancava definitiva-
ment el cicle polític (Modonesi, 2010). No era el final, però, de l’autonomisme com a escola 
teòrica, que sobreviuria aquesta crisi i tornaria aparèixer sota noves formulacions.

7.2. EL MARC DE L’IMPERI I LA MULTITUD

Les tesis de l’autonomisme, que van tenir el seu correlat a peu de carrer durant uns anys, han 
tornat a  estar d’actualitat. El llibre Empire de Hardt i Negri (2000) s’ha convertit en un dels 
referents de l’activisme antiglobalització, juntament amb altres obres molt populars com No 

67 Aquest moviment rebia una important influència d’Autonomia Operaia, federació laxa de col·lectius revolucionaris. Sorgí 
el març de 1973, era una formació internament heterogènia en la qual els escrits de Negri exercien una particular i important 
influència política.

68 En aquest context van florir iniciatives d’autogestió com ara diaris, ràdios, revistes i ocupacions d’espais (Modonesi, 2010).

69 Davant la polarització, el moviment passà a la defensiva assumint la denúncia de la repressió com a eix de tota la seva 
activitat política. D’altra banda, la lluita armada adquirí una centralitat que desplaçà la movilització de masses. Si els grups autò-
noms com Potere Operaio sempre havien sostingut la necessitat d’un moent o instància armada com a condició per a la victòria 
revolucionària, l’estratègia i el paper d’avantguarda es mantenia ancorada al moviment de masses. Amb la relativa desmobilització, 
la lluita armada arribà a assumr un papar rellevant en detriment del moviment, la qual cosa desembocà en una separació basada 
en la delegació avantguardista. Com indica Modonesi, aquest parany era, justament, el que l’autonomia havia qüestionat durant 
els anys (Modonesi, 2010).
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Logo, de Naomi Klein (2001). Es tracta d’una obra ambiciosa des del moment en què els autors 
no amaguen pas el seu enfocament en continuïtat amb El Capital de Marx i Mil Mesetas de 
Deleuze i Guattari (Rush, 2003). Tot i la bona acollida de l’obra en àmbits acadèmics liberals 
i que alguns comentaristes l’han arribat a considerar el «Manifest Comunista del segle XXI» 
(Zizek, 2001; Rush, 2003), la realitat és que els autors han rebut crítiques molt dures —en el to 
i en el contingut—, especialment des del propi marxisme (Petras, 2001; Bellamy Foster, 2001; 
Borón, 2002; Bensaïd, 2004).70

En el moll de l’os d’aquesta obra s’hi poden reconèixer alguns dels principals fonaments del 
marxisme autonomista i dels plantejaments que Negri ha anat desenvolupant en les seves obres 
dels anys vuitanta i noranta. És precisament durant la dècada de 1980 que Negri, en el context 
del reflux de les lluites socials, enceta tota una sèrie de reflexions que plantegen la necessitat 
de superar «velles categories» i, immers en aquesta tasca, proposa una definició del «subjecte 
antagonista» com una «complexitat col·lectiva múltiple» (Negri, 2006). Alguns anys després, el 
mateix Negri proposa una superació de la noció d’«obrer social» (que anys abans ja havia superat 
l’«obrer massa») per parlar de «treball immaterial». L’autor sosté l’emergència d’una tendència a 
la centralitat hegemònica del treballador immaterial, cognitiu i qualitatiu, dedicat a tasques de 
control, gestió de la informació, de «capacitats de decisió que reclamen la subjectivitat». Així, 
mentre la subjectivitat esdevé força i font de producció, el capital, al seu torn, mira de contro-
lar-la i comandar-la. Tanmateix, segons Negri, aquest treball immaterial dóna lloc a un subjecte 
autònom, «capaç d’organitzar el propi treball i les pròpies relacions amb l’empresa». Així, es 
considera que si el treball es transforma íntegrament en treball immaterial, la força de treball 
esdevé «intel·lectualitat de massa», en referència al que Marx anomena «General Intellect». Sosté 
Negri que aquesta intel·lectualitat de massa pot transformar-se en un subjecte social política-
ment hegemònic (Lazzarato i Negri, 2001).

Això significa que ens trobem en un escenari en què el subjecte ja no es construeix en el 
conflicte: en la societat post industrial ja no són rellevants les contradiccions entre treballadors 
i capitalistes, sinó «els processos autònoms de constitució de subjectivitat alternativa, d’orga-
nització independent dels treballadors» (Modonesi, 2010). I, com indica Modonesi, «aquesta 
exterioritat redunda en una modificació del concepte de revolució que es centra en la potència 
ontològica dels subjectes, que es basta a sí mateixa per transformar la realitat» (2010: 89). 
Aquest canvi de paradigma implica una transformació de l’essència del poder, que des d’ara 
serà una «política de la comunicació», una «lluita pel control o l’alliberament del subjecte de la 
comunicació». És així com la transformació i l’alliberament radica en la potència autònoma i 
constitutiva dels subjectes que es reapropia de la «màquina de comunicació» i, a partir d’ella, 
desenvolupa els propis subjectes (Modonesi, 2010).

A principis dels anys noranta Negri reprèn algunes reflexions sobre l’Estat i el dret fent una 
crítica a la idea de sobirania i del sobirà per sostenir la idea d’un subjecte constituent contra-

70 Diuen els autors que han fet servir un «enfocament interdisciplinar» i que «el llibre es pot llegir de moltes maneres: de 
davant al darrera, de darrera al davant, per parts, com un sambori, o a través de correspondències» (Hardt i Negri, 2000: xvi). Des 
d’aquest punt de vista formal, alguns analistes han senyalat que l’obra posa en pràctica un estil i una metodologia que, més que 
interdisciplinar, esdevé tota una hibridació postmoderna, trencant les fronteres entre les disciplines de coneixement, alhora que es 
rebutja la dialèctica per apostar per un celebrat eclecticisme lògic i metodològic. El llibre, finalment, també gosa de cert caràcter 
calidoscòpic, en el sentit que, d’entre les diverses parts, qualsevol pot adquirir centralitat organitzadora (Rush, 2003).
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posat a allò constituït. Aquest subjecte constituent és vist com el titular de la potència, entesa 
com revolució, rebel·lió, resistència i transformació. És així com allò polític es defineix com 
potència ontològica d’una multitud de singularitats cooperants (Modonesi, 2010). Aquesta no-
ció de «multitud» esdevindrà, en paraules de Modonesi, «la nova pedra filosofal del pensament 
de Negri» (2010: 92). Mentrestant, les reflexions pel que fa les transformacions de la sobirania 
en el postfordisme esdevindran el punt de partida de l’obra Empire. De fet, una de les tesis 
principals d’aquesta obra és que, durant les últimes dècades, hem testimoniat una globalització 
irresistible i irreversible dels intercanvis econòmics i culturals, de manera que, juntament amb 
el mercat global i els circuits de producció globals ha emergit un ordre global, una nova lògica 
i estructura de govern. Els autors consideren que aquesta nova forma de govern és una nova 
mena de sobirania: l’Imperi seria el subjecte polític que regula efectivament aquests intercanvis 
globals, el poder sobirà que està començant a governar el món (Hardt i Negri, 2000).

Els autors, seguint Sassen (1996) sostenen que, de la mà del procés de globalització, la 
sobirania dels Estats-nació —i, per tant, de les institucions de la democràcia representativa 
que l’acompanyen des de la Revolució francesa—, tot i que roman encara efectiva, ha declinat 
progressivament. Els factors primaris de producció i intercanvi —diners, tecnologia, persones 
i béns— es mouen amb facilitat creixent a través dels contorns nacionals; per tant, l’estat-nació 
té de cada cop menys poder per regular aquests fluxos i imposar la seva autoritat sobre l’econo-
mia. Fins i tot els estats-nació més dominants deixaran de poder ser pensats com a autoritats 
supremes i sobiranes, ni fora de les seves fronteres, ni fins i tot dins d’elles. Ara bé, i aquí rau un 
dels punts essencials de l’obra, el declivi de la sobirania dels estats-nació no significa el declivi 
de la sobirania com a tal (Hardt i Negri, 2000). Així, la hipòtesi bàsica és que la sobirania ha 
adoptat una nova forma, composta d’una sèrie d’organismes nacionals i supranacionals units 
sota una simple lògica de govern. Aquesta nova forma de sobirania global és el que anomenen 
«Imperi» (Hardt i Negri, 2000). La sobirania de l’estat-nació fou el pilar dels imperialismes que 
els poders europeus van construir durant l’era moderna. Per «Imperi», però, entenem quelcom 
diferent de l’«imperialisme». Mentre que l’imperialisme fou realment una extensió territorial de 
la sobirania dels estats-nació europeus més enllà de les seves pròpies fronteres (mitjançant tota 
una sèrie de mecanismes), l’Imperi, en contrast, estableix un centre de poder no territorial i no 
depèn de contorns o barreres fixes (Hardt i Negri, 2000). «El pas de l’Imperialisme a l’Imperi 
és el pas de la modernitat a la postmodernitat», diuen els autors (Hardt i Negri, 2000: xvi). Així, 
a diferència dels vells imperialismes moderns, aquest nou Imperi postmodern és més aviat un 
aparell de govern descentrat i desterritorializat que progressivament incorpora el reialme global 
dins de les seves fronteres obertes i en expansió. Aquest Imperi «maneja identitats híbrides, 
jerarquies flexibles i intercanvis plurals mitjançant la modulació de xarxes de comandament» 
(Hardt i Negri, 2000). Endemés, les divisions espacials dels tres mons (Primer, Segon i Tercer) 
han estat desdibuixades, fins al punt que ara trobem «el Primer Món dins del Tercer» i «el Ter-
cer dins del Primer» (Hardt i Negri, 2000: xiii).

Des del punt de vista del capital, diuen Hardt i Negri (2000) que ens trobem davant d’un 
món definit per nous i complexos règims de diferenciació i homogeneïtzació, desterritorialit-
zació i reterritorialització. La construcció dels camins i límits d’aquest nou flux global ha anat 
acompanyada de transformacions en els propis processos productius dominants, amb el resultat 
que el rol del treball de la fàbrica industrial ha estat reduït i la prioritat ara recau en el treball 
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comunicatiu, cooperatiu i afectiu. En aquesta «postmodernització de l’economia global», la cre-
ació de riquesa tendeix de cada cop més cap al que els autors anomenen «producció biopolítica», 
això és, «la producció de la vida social en sí mateixa, en la qual l’econòmic, el polític i el cultural 
de cada vegada es superposen i s’inverteixen entre ells» (Hardt i Negri, 2000: xiii). Alhora, els 
autors neguen que els Estats Units siguin l’autoritat que governa els processos de globalització 
i del nou ordre mundial. De fet, diuen, ni els EEUU ni cap altre Estat-nació podria formar el 
centre de cap projecte imperialista. L’imperialisme s’ha acabat; cap nació serà el líder mundial 
de la manera que les nacions europees modernes ho foren. Encara que els EEUU ocupin una 
posició privilegiada en l’Imperi (Hardt i Negri, 2000).

Els autors remarquen que no fan servir el terme «Imperi» com una metàfora, cosa que re-
queriria una tasca empírica i historiogràfica comparada, sinó que més aviat l’empren com un 
concepte, que requereix un enfocament bàsicament teòric. El concepte d’Imperi es caracteritza 
fonamentalment per la manca de contorns, és un govern sense límits. Això té, al manco, tres 
implicacions cabdals, segons el plantejament de Hardt i Negri. La primera és que (1) el concep-
te planteja un règim que efectivament avarca la totalitat espacial, o que realment governa sobre 
el món «civilitzat» sencer. No hi ha contorns territorials o límits en el seu regne. En segon lloc, 
(2) el concepte es presenta a sí mateix no com un règim històric orientat a la conquesta, sinó 
més com un ordre que efectivament suspèn la història i que per tant fixa per a l’eternitat l’estat 
existent d’afers. Des de la perspectiva de l’Imperi, aquesta és la manera en què les coses sempre 
seran i la manera en què sempre han hagut de ser;  en altres paraules, l’Imperi presenta el seu 
govern no pas com a moment transitori en el moviment de la història sinó com un règim sense 
contorns temporals i, en aquest sentit, fora de la història o en la fi de la història. En tercer lloc, 
(3) el govern de l’Imperi opera en tots els registres de l’ordre social i s’estén fins a les profundi-
tats d’aquest món social. L’Imperi no tan sols gestiona un territori i una població sinó que crea 
el propi món en què habita; no només regula les interaccions humanes sinó que també mira 
de governar directament la pròpia naturalesa humana. En tant que l’objecte d’aquest govern és 
el conjunt de la vida social, l’Imperi representa la forma paradigmàtica de «biopoder» (Hardt i 
Negri, 2000).

Arribats a aquest punt hem d’analitzar la cèlebre noció de «multitud» que Hardt i Negri 
proposen com a contrapart de l’Imperi. Aquest concepte es fa servir per descobrir comporta-
ments socials de la producció postfordista i les seves potencialitats polítiques en un context 
històric en el qual la decadència de l’Estat com ostentador de la sobirania desdibuixa la figura 
del «poble». Així, la noció que proposen Hardt i Negri representa, en darrera instància, la 
multiplicitat de subjectes subordinats als modes de producció contemporanis basats en la co-
municació social, el treball immaterial i l’absència de diferenciació entre el treball i el no treball 
(Iglesias, 2008). Els autors afirmen que, avui en dia, només és possible conduir l’acció política 
encaminada a la transformació i l’alliberament sobre la base d’aquesta «multitud» (Hardt i 
Negri, 2004). El concepte és força controvertit, i la reconeguda ambigüitat amb la que s’abordà 
per part de Hardt i Negri a Empire hi ha ajudat molt en la polèmica que l’envolta.71 També la 

71 Hardt i Negri van rebre nombroses crítiques al seu concepte de «multitud», i reconeixen que moltes són merescudes (Hardt 
i Negri, 2002b; Negri, 2001, 2002a, 2002b) (Rush, 2003: 297), per això en el seu següent volum, Multitud, desenvolupen aquest 
concepte i responen a algunes de les crítiques (Hardt i Negri, 2004). Bensaïd diu que la «multitud» és un concepte filosòficament 
confús, sociològicament inconsistent i estratègicament buit (2004). En la mateixa línia, Borón afirma que es tracta d’un concepte 
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noció de «multitud» ha generat nombroses controvèrsies, fins i tot en el si dels postobreristes.72 
Pensem que la «multitud» a la que fan referència Hardt i Negri es pot abordar tenint en compte 
cinc nivells o dimensions diferents: (1) l’ontològica, (2) la històrica, (3) la identitària, (4) la so-
ciològica, i (5) la político-normativa. A continuació les resumim.

1. La dimensió ontològica de la multitud. Filosòficament, la «multitud» pretén transcendir la 
lògica «excloent i limitativa de la identitat/diferència per assolir una lògica oberta i expansiva de 
la singularidad/comunalitat». Així, la multitud és ontològicament plural, això és, les singulari-
tats que la formen són irreductibles a una identitat (Hardt i Negri, 2004). Les arrels d’aquest 
concepte cal buscar-les en la interpretació que Negri (2004) fa d’Spinoza.

2. La multitud en la seva dimensió històrica. El nivell més general —ontològic— en què 
opera la multitud es materialitza en diferents modulacions empíriques que són la forma histò-
rica i canviant d’aquesta multitud ontològica (Rush, 2003). Cal situar especialment la vigència 
del concepte a partir de la revolució humanista renaixentista. És en aquell context que, segons 
Hardt i Negri, es produeix un primer «floriment» de la modernitat en què els individus es 
descobreixen immanents a la naturalesa, al ser, i es proclamen a sí mateixos éssers lliures i au-
todeterminats, creadors, constituents del món social. Així doncs, aquest conjunt d’individus 
que emergeixen i es descobreixen com a lliures i creatius és la multitud. Aquesta es manifesta 
prematurament en les utopies igualitaristes, industrialistes i artístiques de Bacon, Moro o Cam-
panella, i també en la filosofia de la immanència i la democràcia absoluta d’Spinoza. Aviat, 
però, aquest floriment és ràpidament sufocat, encarrilat i disciplinat pel capital i l’Estat modern 
—una segona modernitat il·lustrada— que redueix aital immanència autodeterminada de la 
multitud mitjançant la trascendència del mateix Estat i la transcendentalitat de la raó formal 
(Rush, 2003). En aquesta la segona modernitat il·lustrada i disciplinadora al servei del mercat 
capitalista, la multitud d’individus creatius, potencialment universal, genèrica i cosmopolita, és 
canalitzada i controlada en el motlle de les classes productives sotmeses i dels pobles nacionals, 
hostilment gelosos dels seus particularismes. Així, històricament, nocions com «classe», «prole-
tariat», «poble», «lluita de classes» o «imperialisme» no s’oposen a «multitud», sinó que designen 
transformacions històriques d’aquesta sota el disciplinament d’Estat i capital (Rush, 2003).

sociològicament buit (2002: 103). D’altra banda, segons alguns crítics, Hardt i Negri oscil·len d’un subjectivisme voluntarista fins 
a un economicisme exagerat com a conseqüència d’haver rebutjat la dialèctica (Bonnet, 2002; Rush, 2003: 295). Segons Calli-
nicos (2001), Negri fa una relectura subjectivista de Marx: així com el marxisme planteja una relació dialèctica entre objectivitat 
i subjectivitat, no pas la reducció d’un terme a l’altre, això precisament és el que fa Negri quan fa una escriptura voluntarista del 
marxisme que fa una reducció de l’objecte al subjecte. Just al contrari que Althusser, que considerava la història com un procés 
sense subjecte (Callinicos, 2001).

72 Iglesias (2008) aporta una mica de llum en aquesta polèmica. Explica que la noció de «multitud», en tant que concepte 
de classe, ha generat alguns debats entre els propis postobreristes, motivats en bona mesura per una comprensió diferent del 
terme «classe obrera». Negri ha arribat a senyalar que la lluita de la classe obrera ja no existeix (2003), tesi de la qual Virno s’ha 
desmarcat (2003). Però la controvèrsia es troba, segons Iglesias, en la manera de fer servir el significant. Per a Negri i Hardt la 
noció de classe obrera es refereix específicament al que identifiquen com a segona fase de la militància obrera capitalista, això és, 
els períodes fordista i taylorista o fase de l’obrer massa (Hardt i Negri, 2002). D’aquesta manera, el proletariat inclou tots aquells 
explotats per la dominació capitalista i subjectes a ella, entenent que la classe industrial, com a part d’aquest proletariat, ja no ocu-
pa pas una posició central ni en el capitalisme ni en la composició de la classe (Hardt i Negri, 2002). Això no és diferent del que 
Virno anomena classe obrera: el subjecte que produeix plusvàlua absoluta i plusvàlua relativa (2003). La diferència és que Virno 
no fa servir la categoria «classe obrera» per a identificar una fase dels modes de producció capitalista, sinó com a concepte teòric 
general de les relacions socials (exactament el mateix que fan Hardt i Negri quan parlen de proletariat). La multitud és, per tant, 
un producte de les transformacions del capitalisme contemporani en l’estructura de classes (Iglesias, 2008).
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En el món contemporani, la multitud de productors cooperatius del «treball immaterial», 
sota l’imperi postmodern en formació, és explícitament caracteritzada per Hardt i Negri com 
«un nou proletariat» (2003: 298). Els autors suposen que en aquesta transició a l’Imperi, la 
multitud productiva i cooperativa del treball immaterial, afectiu i simbòlic, és tan flexible i 
nòmada, tan associativa i creadora, que la seva «essència» ontològico-antropològica primigènia 
—humanista i renaixentista— d’individus creatius autodeterminats comença a florir nova-
ment, a trencar la cotilla de classes i pobles i a soscavar les formes disciplinàries dels Estats i les 
seves fronteres (Rush, 2003). Així, com ja succeí efímerament en el renaixement, una multitud 
autoconstituïda d’individus és la que sosté a l’Imperi i està en procés de formació d’un subjecte 
polític.

3. El nivell identitari de la multitud. La multitud es considera una multiplicitat de singula-
ritats que de cap manera no pot trobar una unitat representativa. Així, en el context de l’Imperi 
postmodern en el qual ens trobem, segons Hardt i Negri, també es pot comprendre la noció 
de multitud a partir de la polèmica amb les dues definicions que s’han donat de les poblacions 
inserides en el marc de la sobirania durant la modernidad: «poble» i «massa». Així, en primer 
lloc, per «comprendre aquest concepte en la seva forma més general i abstracta» el contrasten, 
seguint Spinoza, amb el concepte de «poble».73 La diferència principal, diuen, és que el poble 
és u; tot i estar composat de diferents individus i classes, el poble redueix o sintetitza aquestes 
diferències socials en una identitat. Així, el poble seria la unitat artificial que necessita l’Estat 
modern com a base de la seva legitimació. La multitud, en canvi, no està unificada, continua 
essent plural i múltiple: es compon d’un conjunt de singularitats, això és, subjectes socials la 
diferència dels quals no pot reduir-se a uniformitat, de manera que aquesta diferència roman 
diferent (Hardt i Negri, 2004).

Pel que fa les «masses», es consideren un concepte que la sociologia realista assumeix com 
a base del mode capitalista de producció (tan en la figura liberal com en les figures socialistes 
d’administració de capital) i, en qualsevol cas, es tracta d’una unitat indiferenciada que tampoc 
no pot ser reduïda a una unitat o identitat (Hardt i Negri, 2004; Negri i Zolo, 2003). Encara 
que certament les masses estiguin formades de molta varietat, en realitat hom no pot dir que 
són diferents subjectes socials els que componen les masses: la seva essència és la indiferència; al-
trament dit, totes les diferències estan submergides en les masses. Si aquestes són eventualment 
capaces de moure’s a l’uníson és just perquè formen un conglomerat indistint i uniforme. És 
per això que les masses contrasten amb la multitud, on les diferències socials romanen diferents. 
En definitiva, segons els autors, la multitud, tot i ser quelcom múltiple, no és pas fragmentat, 
anàrquic o incoherent (com sí que ho són les «masses», les «turbes» o les «gents»); tampoc no és 
un subjecte social passiu, sinó més aviat al contrari (Hardt i Negri, 2004).

4. La multitud sociològica.  Si acabem de veure que la multitud es pot llegir, avui, com una 
oposició a les nocions de «poble» i «massa», el mateix passa amb un altre significat que es pot 
extreure d’Empire, segons Negri: el que es deriva del fet d’oposar-lo a «classe». Pel que fa la 
«classe treballadora», els autors consideren que aquesta «s’ha fet servir de manera exclusiva», 

73 S’ha dit que Negri fa una lectura de Spinoza allunyada a la que sol encasillar-lo dins dels límits del transcendentalisme nor-
matiu hobbessià, de la voluntat general rousseauniana o de la dialèctica hegeliana. Així, Negre el considera el pare del materialis-
me modern en la seva expressió més estricta i a partir del seu immanentisme polític (Seco i Rodríguez, 2005).
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«no només distingint els treballadors dels amos que no necessiten treballar per mantenir-se, 
sinó també separant la classe treballadora d’altres que treballen» (Hardt i Negri, 2004: xiv).74 
Aquí fan una distinció entre l’ús més restringit del concepte de «classe treballadora», que es fa 
servir per referir-se només als treballadors industrials, separant-los dels treballadors agrícoles, 
de serveis, i altres sectors; i l’ús en sentit ample, en què la classe treballadora es refereix a tots 
els treballadors assalariats, separant-los dels pobres, els treballadors domèstics no pagats, i en 
general de tothom que no rep un salari (Hardt i Negri, 2004). A diferència de la classe treballa-
dora, doncs, en qualsevol del seus sentits ample o restringit, la multitud és un concepte «obert» 
i «inclusiu» que «mira de capturar la importància dels recents canvis en l’economia global», on 
avui per avui «hi ha una hegemonia del treball immaterial» (Hardt i Negri, 2004: xiv-xv).75 
Segons els autors, aquesta multitud, que es composa potencialment de totes les figures diverses 
de la producció social, sí que es tracta d’un «concepte de classe», això és, determinat per la lluita 
de classes (Hardt i Negri, 2004). Ara bé, tal i com apunta Negri, des de la perspectiva d’una 
sociologia del treball renovada, els treballadors es presenten de cada cop més com a portadors 
de capacitats immaterials de producció, efectuant una reapropiació dels instruments/eines de 
treball. Però en el treball productiu immaterial, aquest instrument és el cervell; en aquest sentit, 
la dialèctica hegeliana de l’eina (instrument) està finalitzada. Així, aquesta singular capacitat 
del treball «constitueix els treballadors en multitud més que en classe» (Negri i Zolo, 2003: 14). 
Els autors, fidels al principi obrerista de la inversió, postulen la primacia de la resistència front al 
poder i, alhora, plantegen la simultaneïtat de la resistència i la construcció d’una nova societat. 
Les singularitats de la multitud no poden reduir-se sinó articular-se en torn a allò comú, formar 
un moviment de moviments no identitari sinó fundat en la cooperació i la lluita Així és com 
Hardt i Negri defensen a nivell teòric que la noció de multitud és un concepte de classe, tot i 
oposar-se a la «classe» sociològica concebuda en l’era moderna (Modonesi, 2010).

5. La dimensió político-normativa de la multitud. Aquesta cinquena dimensió és la que es 
pregunta com pot esdevenir la multitud un subjecte polític, un paper que, històricament, no ha 
tingut garantit (Gelado Marcos, 2009). La multitud existeix de forma autònoma dins de l’Im-
peri: l’hi és immanent. El poder desterritorialitzador de la multitud és la força productiva que 
sosté l’Imperi i, alhora, la força que fa necessària i crida a la seva destrucció (Modonesi, 2010). 
Així, Negri considera que la «carn» de la multitud es composa d’una sèrie de condicions que 
són ambivalents: tan poden conduir a l’alliberament com quedar atrapades en règim d’explo-
tació i control. Aquesta disjuntiva planteja, doncs, com a condició, la necessitat d’un «projecte 
polític» de la multitud (Modonesi, 2010). Diuen els autors que són les mateixes forces creatives 
de la multitud que sostenen l’Imperi les que també són capaces de construir autònomament 
un contra-Imperi, una organització política alternativa de fluxos i intercanvis globals. Aques-
tes lluites, que necessàriament han de tenir lloc en el propi terreny imperial, han començat a 

74 Aquesta és una formulació del gir efectuat per Negri de l’obrer massa a l’obrer social del postfordisme.

75 Segons els autors, d’una banda, la classe treballadora industrial ja no juga pas un paper hegemònic en l’economia global, 
encara que en termes quantitatius mundials no ha decrescut; d’altra banda, la producció d’avui no s’ha de concebre en termes 
merament econòmics sinó de manera més general, en termes de producció social —no només la producció de béns materials, 
sinó també la producció de comunicacions, relacions i formes de vida. Tot i que els autors reconeixen que el treball immaterial no 
predomina en termes quantitatius, però sí que afirmen que ha establert una tendència a tota la resta de formes de treball, transfor-
mant-les d’acord a les seves característiques, i és en aquest sentit que assumeix una posició hegemònica (Hardt i Negri, 2004).
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emergir. És a través d’aquestes lluites, i moltes altres, que la multitud haurà d’inventar noves 
formes democràtiques i un nou poder constituent que un dia ens portarà més enllà de l’Imperi 
(Hardt i Negri, 2000).76

És per això que avui aquesta multitud se’ns presenta com una realitat tangible i consagrada 
com a subjecte polític en la mesura que es manifesta i s’expressa públicament (Gelado Marcos, 
2009).77 Se’ns diu que aquesta multitud tindrà oportunitat de governar-se a sí mateixa si afronta 
un procés de presa de consciència i d’oposició creativa i cooperativa al sistema capitalista global, 
que la vol convertir en massa. Aquest procés passa necessàriament per tenir un projecte polític 
basat en l’organització de la «societat en xarxa».78 Però no es tracta d’una organització en xarxa 
tradicional, sinó d’un nou model que substitueix el parell contradictori identitat/diferència pel 
parell complementari comunalitat/singularitat. Així, els autors creuen que la creació de la de-
mocràcia és la única manera de consolidar el poder de la multitud i que, a la inversa, la multitud 
ens proporciona un subjecte social i una lògica de l’organització social que avui fan possible per 
primer cop la realització de la democràcia (Gelado Marcos, 2009). En definitiva, la multitud 
esdevé política quan comença a confrontar directament i amb la consciència adient les opera-
cions repressives centrals de l’Imperi, tot trencant els límits i les segmentacions que s’imposen, 
així com ajuntar les experiències de resistència i esgrimint-les contra els centres neuràlgics del 
comandament imperial (Hardt i Negri, 2000).

Des del punt de vista de la filosofia política, el projecte político-normatiu de la multitud 

76 Negri (2001), en la seva anàlisi dels Grundrisse de Marx emfatitzà el que anomenà «principi de constitució», això és, la 
capacitat de lluitar creativament per a produir una estructura qualitativament nova. En escrits posteriors Negri ha desenvolupat 
aquesta idea, tot traçant la noció de «poder constituent», que es pot definir com la capacitat col·lectiva subjacent a les formes 
constitucionals específiques de fer i refer les estructures socials i polítiques. L’autor estira el fil d’aquesta idea des dels seus orígens 
en l’humanisme renaixentista, a través del primer pensament polític modern de la mà de Maquiavel i Spinoza fins al seva clara 
articulació creixent en l’era de les revolucions, culminant en Marx. Negri pren la distinció i el conflicte entre potenza i potere i la 
interpreta en termes actuals: el poder creatiu de la «multitud» versus la dominació del capital o, dit altrament, el poder creatiu 
del ser (potenza) contra el poder constituent (potere). Així, segons la interpretació de Negri, el poder constituent funda la societat 
identificant el social i el polític, unint-los en un llaç ontològic. En canvi, la multitud té unes capacitats creatives inherents de 
cooperació, en tant que la cooperació és en efecte la pulsació vivent i productiva, innovació i riquesa de la multitud (Callinicos, 
2001). Segons Callinicos (2001), quan la multitud s’esforça a transformar-se en el subjecte absolut de la història és una expressió 
de la vida. Negri cerca, així, basar el seu subjectivisme en una forma de vitalisme —és a dir, en una teoria metafísica que veu el 
món físic i social en la seva totalitat com expressions d’alguna força vital subjacent. L’autor considera que Negri està en deute amb 
Deleuze i Guattari (1997), particularment pel que fa la concepció del desig com una expressió de la vida que, tot i que sempre es 
troba confinat i estratificat en constel·lacions de poder històricament específiques, constantment les subverteix i les burla. Aquest 
«vitalisme material» implica que la matèria té efectivament la mateixa estructura que el desig, que constantment sobrepassa les 
fronteres de les jerarquies estratificades del poder. L’impuls de l’estat és a la «territorialització» —confinar el desig dins de les 
constel·lacions de poder, fermar-lo dins d’un territori específic. Per contra, l’impuls de la multitud és, precisament, «desterritoria-
litzar», creuar les fronteres i escapar d’aquestes estratificacions. Però l’economia capitalista moderna mundial també es caracteritza 
per aquesta mateixa tendència a la desterritorialització i «el món torna de nou un espai fluid» (Callinicos, 2001).

77 Negri situa la cimera de Seattle com el «naixement públic» de la multitud, que adquireix rellevància perquè apareix dins del 
propi sistema, dins de l’Imperi, i en la mesura que el seu treball fou imprescindible per a construir-lo i és imprescindible per a 
mantenir-lo (Gelado Marcos, 2009).

78 La forma de la multitud es basa en la forma de xarxa que assumeixen segons Negri tan els processos productius com les seves 
contraparts polítiques, això és,  l’Imperi i les resistències (Modonesi, 2010). Pels autors, una xarxa distribuïda com Internet és 
una bona imatge inicial o model per a la multitud perquè, primer, els varis nodes romanen diferents però tots estan connectats a 
la xarxa, i segon, els contorns externs de la xarxa estan oberts de manera que nous nodes i noves relacions es puguin afegir (Hardt 
i Negri, 2004). En aquest sentit, la multitud s’ha de concebre com una xarxa oberta i expansiva en la qual totes les diferències es 
puguin expressar amb llibertat i igualtat; una xarxa que proporcioni els mitjans d’encontre que ens permetin treballar i viure en 
comú (Hardt i Negri, 2004).
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passa per una redefinició de les categories polítiques que han de ser identificades amb una 
anàlisi d’allò que les singularitats tenen en comú abans que per la hipòtesi de la unitat. Negri 
considera que la multitud implica una concepció del poder sui generis: és amb respecte a sí 
mateixa, és a dir, en relació a una multitud de singularitats, que aquestes noves categories polí-
tiques hauran de ser definides (Negri i Zolo, 2003).

Així, el concepte de multitud té més de noció normativa («què pot arribar a ser la multitud») 
que no pas d’existència empírica (Hardt i Negri, 2004). En aquesta línia, els autors consideren 
que la noció té dues vessants normatives que la converteixen en necessària per a la contribució 
a la possibilitat de la democràcia: la dimensió econòmica i la dimensió política organitzativa. 
La primera fa referència al seu aspecte «econòmic»: en tant que la multitud no és ni una iden-
titat (com el poble) ni és uniforme (com les masses), les diferències internes de la multitud han 
de descobrir el comú [the common] que les permet comunicar-se i actuar juntes. Aquest comú 
compartit, però, no és tan descobert com produït.79 La nostra comunicació, col·laboració i 
cooperació no només està basada en el comú, sinó que produeix el comú en una relació espiral 
expansiva. Aquesta producció del comú tendeix a ser central en cada forma de producció social, 
sense importar com de local estigui circumscrita, i aquesta és la seva principal característica 
en les noves formes dominants de treball. El treball, en altres paraules, tendeix mitjançant 
la transformació de l’economia a crear i incrustar-se en xarxes cooperatives i comunicatives 
(Hardt i Negri, 2004: xv). Tot el treball immaterial, incloses les idees, afectes i relacions, amb 
un pes creixent, fa que els autors parlin del nou model dominant de la «producció biopolítica», 
terme que posa èmfasi no només en la producció de béns materials en un sentit estrictament 
econòmic, sinó que també afecta la producció de totes les facetes de la vida social, econòmica, 
cultural i política. Per Hardt i Negri, aquesta producció biopolítica i la seva expansió del comú 
és un dels seus pilars més forts i el que sosté la possibilitat d’una democràcia global avui (2004).

La segona característica de la multitud especialment important en democràcia és la seva 
organització «política» (però recordem que el polític ràpidament es dissol en l’econòmic, el 
social i el cultural). Obtenim una pista d’aquesta tendència democràtica quan fem una mirada 
genealògica de les resistències modernes, revoltes, i revolucions, les quals mostren una tendència 
cap a la creixent organització democràtica, des de formes centralitzades de la dictadura revolu-
cionària i el comandament cap a organitzacions en xarxa que desplacen l’autoritat en relacions 
de col·laboració (Hardt i Negri, 2004).80 A més a més, sota l’Imperi la idea tradicional de con-

79 Els autors no volen anomenar això «the commons», en plural, perquè aquest terme fa referència als espais precapitalistes com-
partits que foren destruits per l’adveniment de la propietat privada. Per això opten per «the common», en singular, en un intent de 
subratllar el contingut filosòfic del terme i emfatitzar que això no és pas un retorn al passat sinó un nou desenvolupament (Hardt 
i Negri, 2004).

80 De fet, els propis autors (Hardt i Negri, 2004) es dediquen a establir una genealogia de la resistència moderna que té tres 
etapes històriques principals, i que es corresponen amb tres «principis organitzadors» (Hardt i Negri, 2004). La primera de les 
etapes és la de la «formació d’exèrcits populars en guerres civils»; el principi organitzador en aquesta etapa no és res més que la 
simple mesura d’eficàcia en la situació històrica concreta. La segona etapa és la de «guerra de guerrilles», operant sota el principi 
organitzador de la necessitat d’una forma d’organització política que es correspongui amb les formes vigents de la producció 
econòmica i social. Finalment, la tercera etapa és la del model d’organització en xarxes, regit per un principi organitzador de la 
democràcia i la llibertat, en el sentit que actuen constantment com a principis rectors del desenvolupament de les formes orgà-
niques de resistència. Si bé la relació entre aquests principis han estat conflictives en alguns moments de la història, per exemple 
quan s’ha hagut de sacrificar la democràcia interna en virtud de l’eficàcia, o quan s’ha sacrificat l’eficàcia en nom de l’autonomia o 
la democràcia, els autors sostenen que avui hem arribat a un punt de coincidència d’aquests tres principis (Hardt i Negri, 2004). 
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trapoder i la idea de resistència contra la sobirania moderna ha esdevingut de cada cop menys i 
menys possible (Hardt i Negri, 2000). Hi ha, per tant, canvis importants pel que fa l’estratègia 
i la tàctica política. La globalització de les relacions econòmiques i culturals implica que el 
centre virtual de l’Imperi pugui ser atacat des de qualsevol punt. Les preocupacions tàctiques 
de la «vella escola revolucionària» són, per tant, completament irrecuperables. L’única estratègia 
disponible per les lluites és la d’un contrapoder constituent que emergeix des de dins del propi 
Imperi (Hardt i Negri, 2000).

Els autors, doncs, sostenen que en l’era «postmoderna», quan la figura del poble es dissol, 
el «militant» és el que millor expressa la vida de la multitud (Hardt i Negri, 2000).81 Després 
de diverses victòries capitalistes, la nova militància no es pot limitar a repetir antigues fórmules 
organitzatives revolucionàries; la figura del militant no pot aspirar a ser un representant. En 
canvi, la militància política revolucionària d’avui ha de redescobrir el que des de sempre ha estat 
la seva forma pròpia: no pas l’activitat representativa sinó la constitutiva. Així, la militància ha 
de ser una activitat positiva, constructiva i innovadora. Com que està lligada immediatament 
al regne de la biopolítica, ha de parar atenció en la formació d’aparells cooperatius de producció 
i comunitat. Aquí rau la seva novetat: repeteix les virtuts de l’acció insurreccional de dos-cents 
anys d’experiència subversiva, però al mateix temps està enllaçada a un nou món que no té ex-
terior. Només coneix un «a dins», una participació vital i ineluctable en el conjunt d’estructures 
socials, sense cap possibilitat de transcendir-les. Aquest «a dins» és la cooperació productiva de 
xarxes intel·lectuals i afectives massives, la productivitat de la biopolítica postmoderna (Hardt i 
Negri, 2000). És en aquest sentit que la noció de multitud implica, d’alguna manera, una fusió 
de política i societat, en el sentit que les lluites socials esdevenen els únics actors polítics, supri-
mit l’esfera de la política com a tal, com a principal mediació. Així, en paraules de Hardt i Negri 
(2004: xiv), «el gran desafiament del concepte de multitud és, per tant, el de comunicar-se i 
actuar en comú mantenint les diferències internes».

S’observa a partir d’aquesta genealogia una tendència, per part de la resistència i les organitzacions revolucionàries, a no ser només 
mitjans per assolir una societat democràtica sinó per crear internament, dins de l’estructura organitzativa, relacions pròpiament 
democràtiques. És per això que els autors consideren que la democràcia a escala global està tornant una demanda de cada vegada 
més estesa, ja sigui de manera explícita o implícita (Hardt i Negri, 2004).
El mateix passa amb la noció de contrapoder que vindiquen Hardt i Negri.  En aquest contrapoder hi ha tres components 
específics: la «resistència», la «insurrecció» i el «poder constituent». Els autors analitzen els canvis experimentats a conseqüència 
del trànsit de la modernitat a la postmodernitat i arriben a la conclusió que en les diverses experiències insurgents de l’època mo-
derna, la noció de «contra-poder» es reduïa a un sol component: la insurrecció (Borón, 2003: 3). Així, en la societat moderna es 
vivia una «guerra dels dominats contra els dominadors», mentre que en la postmodernitat la societat «tendeix a ser societat global 
il·limitada, la societat imperial com a totalitat», on la contradicció entre els explotadors i els explotats es dilueix (Borón, 2003). 
És amb això que els autors conclouen que, avui, en el «contra-poder» es fonen els seus tres components, això és, la resistència, la 
insurrecció i el poder constituent; aquesta és, de manera presumible, la prefiguració i el nucli d’una formació social alternativa 
(Borón, 2003).

81 La figura prototípica d’aquest militant estaria encarnada per l’agitador de l’Industrial Workers of the World. El Wobbly —
com se l’anomena col·loquialment— ha construït associacions entre els treballadors des de baix, mitjançant agitació contínua, 
i mentre ho feia permeté l’emergència d’un pensament utòpic i d’un coneixement revolucionari. La pràctica del militant ha 
consistit, en primera instància, en pràctiques de resistència a la fàbrica i en la societat contra l’explotació capitalista. I també, més 
enllà de la resistència, en la construcció col·lectiva i l’exercici d’un contrapoder capaç de desestructurar el poder del capitalisme i 
d’oposar-s’hi amb un programa alternatiu de govern (Negri i Hardt, 2000).



309

LA NATURALESA DE L’AGP I LES PRINCIPALS INTERPRETACIONS QUE SE N’HAN FET

7.3. L’AGP COM A «MULTITUD»

Explicar l’AGP en el marc proposat per Hardt i Negri (2000, 2004) és quelcom que no s’ha 
fet sistemàticament, tot i que sí que vinculen Porto Alegre, per exemple, a una confluència de 
la «multitud» (Hardt, 2002; Hardt i Negri, 2003). Si hem optat per incloure aquesta secció en 
la nostra recerca és perquè s’han fet referències implícites i explícites a aquest vincle en l’àmbit 
acadèmic. A més a més, en el camp activista els plantejaments de l’Imperi i la multitud han 
circulat amb força, especialment en l’àmbit estatunidenc i, per suposat, el cas italià, bressol 
històric del pensament autonomista. Cal tenir present que, tot i no haver-se articulat una anà-
lisi teòrica de l’AGP en el marc de la multitud, alguns dels plantejaments del zapatisme i, per 
extensió, dels elements polítics de l’AGP, entren en ressonància amb algunes de les principals 
tesis de l’anàlisi autonomista postmodern de Negri.

Hardt i Negri no fan una referència explícita a l’AGP, però sí que consideren els fets de 
Seattle i la manera en què s’organitzaren, així com els sectors aparentment contradictoris que 
hi cooperaren, com un exemple i una plasmació de la multitud. Endemés, actors importants 
de l’AGP com Ya Basta!, que tingueren un paper destacat a peu de carrer per la seva iniciativa 
dels Tute Bianche, s’adhereixen clarament als postulats de la «biopolítica» de Negri, com ho 
palesa la seva explicació de l’ús de les armadures. En aquesta línia, Olivier de Marcellus, un 
dels membres clau de l’AGP, fa servir la terminologia de l’«Imperi» en els seus escrits (Graeber, 
2009). A més a més, des d’alguns sectors del moviment «antiglobalització» es coneixia l’AGP 
com els «autonomistes» (Carolan, 2004), una referència que es pot interpretar com un vincle 
amb els postulats de l’autonomisme renovat de Hardt i Negri.82

Si hem de parlar del camp de la recerca acadèmica cal citar les referències implícites que es 
fan lligant l’AGP a la multitud. Aquest és el cas de Pleyers (2008), que en una de les seves obres 
fa referència a l’existència de dues maneres principals d’esdevenir un actor global, cadascuna 
amb la seva lògica, valors principals, enfocament del canvi social i maneres organitzatives. La 
primera de les maneres és la que l’autor anomena «subjectivitat i creativitat»: els activistes d’a-
questa via lluiten per defensar la seva subjectivitat, creativitat i l’especificitat de la seva experi-
ència viscuda contra la cultura global del consumisme i l’hiper-utilitarisme dels mercats. El seu 
concepte del canvi social és clarament de baix a dalt: més que mirar de canviar les agendes dels 
polítics, els que volen és implementar els seus valors i alternatives en la seva experiència del dia 
a dia, en comunitats locals i en les xarxes i organitzacions del moviment. Reclamen la creació 
d’espais autònoms alliberats de les relacions de poder on experimenten amb xarxes horitzon-
tals, consum alternatiu i processos participatius. Per l’altra banda hi trobam la «via de la raó i 
racionalitat», mitjançant la qual els ciutadans alter-globalització es recolzen en el coneixement i 
l’especialització. Creuen que per construir un món més just i una ciutadania més activa cal que 
estem més familiaritzats amb el coneixement científic i els debats, especialment en el camp de 

82 Tanmateix, és evident que aquesta terminologia és ambigua i requereix força aclariments conceptuals. Si bé és cert que 
l’AGP fa referència explícita a l’«autonomia» en els seus hallmarks, no és el mateix «autònom» en el sentit del marxisme autònom 
italià dels anys 1970, que l’«autonomia» zapatista, que històricament i conceptual té continguts sincrètics que caldria desgranar. 
Igualment, també existeix un «autonomisme» vinculat als autonomen alemanys i holandesos (Katsiaficas, 1997), així com lectures 
de l’«autonomia» de la mà de Laclau i Mouffe (1985) i, per suposat, l’intent filosòfic d’abordar un projecte d’autonomia per part 
de Castoriadis (1989).
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l’economia pública. Per això es subratlla la necessitat d’institucions internacionals més fortes i 
democràtiques i de mesures eficients per controlar l’economia global en un sentit redistributiu i 
participatiu a nivell global. Llur enfocament del canvi social és de dalt a baix, posant èmfasi en 
els estàndards globals i les polítiques, institucions globals i actors de la societat civil fortament 
estructurats capaços de situar les seves demandes en les agendes de la política estatal i global 
(Pleyers, 2008). Així, aquest autor ubica clarament l’AGP dins de la via de la «subjectivitat» i, 
implícitament, la lliga a l’existència d’una «multitud» en el sentit de Hardt i Negri, tot i que ho 
fa de manera tangencial i sense abordar amb rigor aquesta relació.

Continuant en l’àmbit acadèmic, ens trobam amb Painter (2003) que, en aquest cas, sí que 
lliga explícitament l’AGP al projecte de la «multitud», si bé ho fa amb algunes reserves. Painter 
considera que hi ha una «miríada d’actives lluites rizomàtiques dins i contra l’Imperi» i l’AGP 
en seria un més dels nombrosos exemples. L’autor cita el manifest de l’AGP tot remarcant la 
qüestió de les diverses vies de resistència contra la globalització capitalista i les seves conseqüèn-
cies, entenent que no hi ha una única manera de dur a terme aquesta lluita, sinó múltiples. 
Diu Painter que aquests compromisos tàctics mòbils i les resistències produïdes per xarxes 
com l’AGP són «mitjans sense finalitats», si entenem que «finalitats» implica un política amb 
objectius clarament definits o metes estratègiques. Si bé es reconeix que fins a cert punt això 
és fer de la necessitat virtut —segurament un projecte polític comú format per tanta diversitat 
substantiva estaria condemnat al fracàs—, hi ha una part d’aquest plantejament que respon a 
uns principis molt clars que s’aferren al potencial creatiu de l’acció participativa descentralitza-
da. Aquest «esperit autonomista» —diu Painter— seria suprimit per qualsevol imposició d’un 
programa polític convencional. Així, l’autor relaciona —al manco nominalment— el marc de 
l’Imperi amb l’AGP, però reconeix que la relació entre processos com aquest o com el FSM i la 
«multitud» roman poc clara (Painter, 2003).

7.4. LIMITACIONS D’AQUEST ENFOCAMENT

Els intents de vincular l’AGP a una eventual multitud han estat escassos o poc elaborats teò-
ricament. Les causes d’això són, d’una banda, les pròpies limitacions de la noció de multitud 
—i del marc teòric sobre el que descansa— de traduir-se en un programa de recerca empírica. 
De l’altra banda, l’AGP és un actor massa concret mentre que la multitud és una categoria més 
general i abstracta, de tarannà filosòfic. És per això que els problemes que presenta el marc 
teòric de Hardt i Negri s’agreugen quan volem analitzar actors concrets. De fet, el naixement 
de l’AGP —en la seva materialització concreta—, la seva evolució interna, les seves relacions 
amb altres actors, per exemple, són aspectes de la dinàmica de la xarxa que el paradigma de la 
multitud no ens permet d’il·luminar. Així, si aquest marc té poca capacitat explicativa, tampoc 
no està clar que tingui vocació descriptiva: està per veure que la realitat empírica de l’AGP sigui 
la de la «multitud».

Així doncs, potser tingui sentit la proposta de Hardt i Negri si és un intent d’atorgar una 
interpretació històrica a les resistències actuals al capitalisme; ara bé, difícilment supera un 
contrast empíric. Per començar, l’intent de transcendir la «lògica excloent i limitativa» de la 
identitat/diferència cap a una lògica «oberta i expansiva» de singularitat/comunalitat, senzilla-
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ment no encaixa amb la realitat de l’AGP i de bona part de les xarxes i confluències activistes 
que habitualment s’insereixen en el marc dels moviments de resistència global. És cert que 
l’AGP, particularment, ha mirat de tenir molta cura a l’hora de respectar i preservar les dife-
rències i l’autonomia en el seu espai. Ara bé, això no significa pas que es tracti d’una qüestió 
ontològica: més aviat és un model de coexistència i cooperació que molts de col·lectius de base 
venen aplicant en els seus espais locals i regionals des de fa anys. Respon, sí, a un rebuig general 
a la representació —en considerar-la antidemocràtica—, però també a una necessitat pràctica 
de subsistència i coexistència justa entre col·lectius basada en el respecte mutu. A més a més, 
tan l’AGP com els col·lectius que en formen part donen força mostres de l’existència, també, 
de lògiques d’identitat/diferència. De fet, la pròpia AGP dibuixa amb claredat les línies de 
demarcació que estableixen un «a dins» i un «a fora»: és per això que partits polítics i ONG 
«clàssiques» no hi tenen cabuda, d’entrada. Això sense tenir en compte que la pròpia existència 
de l’AGP —però també del moviment zapatista o del FSM— genera les seves lògiques identità-
ries que col·lisionen i es refan constantment. Tot plegat s’allunya en molts de sentits d’aquesta 
apel·lació a la singularitat/comunalitat que fan Hardt i Negri. Finalment, el propi marc d’a-
quests autors no deixa clar quines serien les singularitats irreductibles, en el cas de l’AGP: serien 
individualitats? O, en canvi, serien més bé grups o col·lectius? O serien les dues coses alhora? Els 
tres casos són d’alguna manera problemàtics puix que defugen d’una caracterització relacional 
i dinàmica dels actors.

8. A TALL DE CONCLUSIÓ

En un intent de formular una sèrie de conclusions a la recerca que conforma aquest capítol, 
començarem resumint les idees força, els avantatges i les limitacions que hem pogut detectar en 
els sis marcs tòrics que han abordat l’anàlisi concreta de l’AGP. Ho podem veure en el següent 
quadre:

Taula 5: Resum dels principals enfocaments en l’estudi de l’AGP
Marcs teòrics i 
principals autors

Idees força Avantatges Limitacions

Nou internacionalisme
De Angelis (2000)

Es teoritza l’existència d’un 
nou internacionalisme 
que sembla moure’s cap al 
debilitament de la dimensió 
estatal com a referent de la 
transformació social i cap a 
l’acceleració/promoció del 
diàleg entre diferents lluites

Descriu força bé algunes de 
les característiques de l’in-
ternacionalisme de l’AGP

No té en compte que la 
prioritat de bona part dels 
moviments del Sud ha estat 
l’actuació local/estatal, de 
manera que l’èmfasi inter-
nacional oculta una part 
important de les accions del 
moviment a escala local

Resum dels principals aspectes de les interpretacions que s’han fet de l’AGP (elaboració pròpia).
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Taula 5: Resum dels principals enfocaments en l’estudi de l’AGP
Marcs teòrics i 
principals autors

Idees força Avantatges Limitacions

Les xarxes transnacionals 
d’activisme
Keck i Sikkink (1998), Ben-
nett (2005), Retain (2007)

Existeixen dues eres de 
l’activisme transnacional 
encarnades per les xarxes 
d’incidència política
Les de segona era es distin-
geixen de les altres perquè 
estan protagonitzades per 
un activisme de masses 
multitemàtic d’estructura 
policèntrica o distribuïda, 
una tàctica de protesta mas-
siva i no tant de lobbying i 
una agenda de justícia social 
diversa

Algunes dimensions de 
l’AGP queden perfectament 
plasmades pel model ideal 
de l’activiste transnacional 
de segona era
Traça la connexió concreta 
—amb actors reals i docu-
mentats— entre l’aixeca-
ment zapatista i l’eclosió del 
moviment «antiglobalitza-
ció» a través de l’AGP
Recopila les principals tàcti-
ques activistes vinculades a 
l’AGP és també una aporta-
ció important al coneixe-
ment d’aquesta xarxa

Una aproximació no superfi-
cial a l’AGP a partir d’aquest 
esquema ens permet veure 
que la xarxa no encaixa en 
un model o altre, sinó que 
adopta aspectes d’ambdós, 
de manera que l’esquema 
esdevé poc útil per a copsar 
la realitat empírica de l’AGP
No aprofundeix en alguns 
elements clau per compren-
dre l’AGP, com per exemple 
la vessant política de la 
xarxa, de les relacions de 
poder que la travessen, de 
les diferències materials que 
en condicionen el funciona-
ment i de quins mecanismes 
s’adopten per plantar cara a 
aquestes dificultats
Tampoc no s’analitzen les 
trajectòries històriques dels 
moviments que formen part 
de l’AGP i que, sense dubte, 
desborden clarament el marc 
zapatista en el qual l’autora 
sembla restringir la seva 
interpretació

Les coalicions transnacionals
Wood (2002)

Les coalicions transnacio-
nals s’articulen al voltant 
de quatre eixos principals:  
el nombre de membres, la 
temporalitat, la naturalesa 
dels enllaços i el tema

L’anàlisi específica de les 
dificultats per les que passa 
l’AGP, en termes de des-
igualtat material, diferències 
culturals i dinàmiques de 
poder

Dificultats per abordar la 
naturalesa complexa de 
l’AGP
Dificultats per analitzar les 
relacions entre l’AGP i la 
resta del moviment global

Els contrapúblics transna-
cionals
Olesen (2005b, 2011), Juris 
(2008), Warner (2002)

Els diversos moviments 
socials globals es poden 
considerar com a contra-
públics transnacionals que 
s’encarnen físicament durant 
les reunions i conferències 
globals

És molt prolífic per treure a 
la llum les seves potenciali-
tats de cara a la construcció 
de la democràcia, però resul-
ta insuficient per descriure i 
interpretar el funcionament 
i l'articulació complexa de 
la xarxa a una escala més 
petita.

No es justifica com s’integra 
el marc dels contrapúblics 
transnacionals amb el marc 
teòric de la societat xarxa
Paradoxalment, l’aportació 
de Juris, tot i concebre 
l’AGP com un contrapúblic 
transnacional, es dedica 
bàsicament a desentrellar 
els processos micro dins de 
l’AGP, mentre que la seva 
contribució normativa a 
vincular AGP i construcció 
de democràcia és limitada

Resum dels principals aspectes de les interpretacions que s’han fet de l’AGP (elaboració pròpia).
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Taula 5: Resum dels principals enfocaments en l’estudi de l’AGP
Marcs teòrics i 
principals autors

Idees força Avantatges Limitacions

Els espais de convergència
Routledge (2003, 2004, 
2005)

La noció d’«espai de 
convergència» és una eina 
conceptual per comprendre 
i criticar les xarxes de globa-
lització de base, tot aportant 
una dimensió espacial als 
enfocaments teòrics de les 
xarxes

El de Routldege és l’intent 
més elaborat i exhaustiu 
d’encabir l’estudi de l’AGP 
en un marc teòric que 
permeti explicar algunes de 
les seves característiques més 
importants
Aquest intent s’emmarca 
en un camp de recerca més 
general que no és altre que el 
d’inserir la dimensió espacial 
en l’estudi de les xarxes de 
moviments socials
Gràcies a la concepció rela-
cional del lloc, l’enfocament 
permet certa superació del 
problema de l’escala, això és, 
com abordar d’una manera 
teòrica les múltiples escales 
en què actua un procés com 
l’AGP

És un enfocament d'agència, 
centrat en els actors a nivell 
micro però desconnectat 
dels processos macro, de 
manera que les limitacions 
que presenta recorden a les 
d’altres enfocaments: un risc 
de deshistoritzar i desideolo-
gitzar l’AGP

L’Imperi i la multitud
Painter (2003)

La multitud s’entén com un 
subjecte polític potencial 
format per un conjunt de 
singularitats que no són 
reductibles a una unitat, 
sinó que preserven les seves 
diferències

Algunes de les característi-
ques de la multitud encaixen 
força bé amb les formes 
organitzatives de l’AGP i 
altres xarxes activistes
És un intent d’atorgar un 
sentit històric a l’emergència 
del moviment de resistència 
global

La noció de multitud —i 
el marc teòric sobre el que 
descansa— presenta limita-
cions a l’hora de traduir-se 
en un programa de recerca 
empírica
La pròpia AGP és un actor 
massa concret mentre que 
la multitud és una categoria 
més general i abstracta, de 
tarannà filosòfic
No queda clar de quina 
manera els actors de l’AGP i 
del moviment de resistència 
global es poden identificar 
amb la lògica de singularitat/
comunalitat de la multitud

Resum dels principals aspectes de les interpretacions que s’han fet de l’AGP (elaboració pròpia).

Si una cosa es pot dir després d’aquest intent de recopilació de les anàlisis de l’AGP és que 
aquesta xarxa s’ha estudiat, certament, des de moltes vessants, algunes d’elles complementàries 
i d’altres en certa manera excloents. Ara bé, amb algunes excepcions importants, generalment 
les aproximacions teòriques a l’AGP són de caire tangencial. L’AGP com a objecte d’estudi con-
cret i exhaustiu és quelcom que no s’ha fet, segons el nostre parer, de manera satisfactòria. És 
cert que algunes de les dimensions concretes de la xarxa sí que s’han estudiat amb cert detall. És 
el cas, per exemple, del seu naixement a partir de l’expansió de la xarxa de solidaritat zapatista. 
També s’ha observat amb detall els mecanismes de funcionament intern, les disputes i les desi-
gualtats materials i culturals que han condicionat el seu desenvolupament. En termes generals, 
però, aquesta experiència concreta no ha esdevongut un objecte d’estudi ample i profund que 
reculli les múltiples dimensions de la realitat de la xarxa.
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A més a més, en molts de casos no se sol justificar prou bé per què es fa servir un marc 
teòric determinat enlloc d’altres; de fet, sovint ni tan sols s’explicita el marc teòric del qual es 
parteix, ni les assumpcions ontològiques i epistemològiques de partida. Això fa que per abordar 
críticament algunes anàlisis s’hagi de fer una tasca de reconstrucció inductiva. En altres casos 
ens trobem que el marc teòric és, directament, una juxtaposició o simple menció de conceptes 
i categories de forma ambigua o, al manco, poc justificada. Aquest seria el cas de la caracterit-
zació de l’AGP com un contrapúblic transnacional, d’una banda, o com una manifestació de 
la multitud, per l’altra.

Per si això no fos poc, moltes d’aquestes interpretacions són d’alguna manera analítiques i 
cauen en una deshistorització de l’AGP, obviant aspectes cabdals, segons el nostre parer, per a 
la seva interpretació. No es té en compte, per exemple, en quina mesura aquesta xarxa és el re-
sultat d’una confluència històrica de corrents de pensament i activisme concretes i particulars. 
No s’aborda la qüestió de si l’AGP podria haver existit en qualsevol altre moment i espai o si, 
en canvi, cal llegir-la com una manifestació d’unes condicions determinades en el pas del segle 
XX al XXI.

Enllaçant amb això, ens trobem amb interpretacions de l’AGP que també incorren en una 
desideologització de la xarxa, en el sentit que no fan referència al seu tarannà anticapitalista, 
contestatari i desobedient. Tampoc no es tenen en compte les possibles filosofies polítiques que 
entren en joc en la confluència; alhora, s’oculten referències a corrents de tarannà anarquista, 
gandhià, socialista, comunista, autonomista, ecologista o indigenista, posem per cas, que estan 
presents en la xarxa. Això no obstant, sovint es presenta la xarxa des d’una mirada formalista 
i asèptica que ignora completament el pes de les idees, les propostes i els debats, així com els 
diferents models en disputa pel que fa el canvi social.

Al mateix temps, altres anàlisis cauen en una lectura causal i lineal de l’AGP o d’alguns dels 
seus aspectes i processos. D’aquesta manera, es simplifica la naturalesa complexa de la xarxa i es 
donen per bones lectures que descriuen una narrativa que uneix de manera acrítica l’aixecament 
zapatista, els Encuentros, la fundació de l’AGP, els Dies d’Acció Global i, finalment, Seattle i l’e-
closió del moviment a gran escala. Aquesta narrativa lineal pressuposa el pas de l’àmbit local al 
global mitjançant una sèrie de fets que, en lògica expansiva, es propaguen i amplien l’escala. Se-
gons el nostre parer, aquesta mena de lectures no dialèctiques suposen un gran reduccionisme.

Això té molt a veure amb el següent problema: en general no es lliga l’AGP amb la resta 
del moviment. O, si es fa, és en el sentit causal i lineal que indicàvem abans. Hi ha elements 
per pensar, d’entrada, que la separació estanca entre l’AGP i el «moviment antiglobalització» en 
general és equívoca. Dit això, però, sí que es poden observar dinàmiques d’influència entre la 
dinàmica de l’AGP i la del moviment en el seu conjunt, i viceversa. Això es pot apreciar espe-
cialment en el cas del debat entre la «violència» i la «no violència».

Finalment, i molt vinculat, es detecta que, en general, tampoc no es lliga l’eventual aporta-
ció de l’AGP en els processos de democratització o transformació amplis lligats a l’emergència 
d’un nou cicle de protestes. Dit altrament, en quina mesura l’AGP ha tingut influència o no 
en l’avanç de projectes emancipadors de tarannà antineoliberals o anticapitalistes i si, en cas de 
tenir-la, quins mecanismes han mediat aquesta influència.
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The universe is made of stories, not of atoms.
Muriel Rukeyser.

INTRODUCCIÓ

Tal i com digué un activista de Sans-Titre: «l’AGP no és pas una xarxa de grups, sinó més aviat 
un espai on diferents grups interaccionen» (Juris, 2008: 226). És en aquest senti que la princi-
pal funció de l’AGP ha estat servir d’espai polític per coordinar accions i moviments arreu del 
món, i per subratllar la resistència contra la globalització capitalista per part dels moviments po-
pulars. A ningú no se li escapa, però, que l’estudi de l’AGP presenta, com a mínim, dos proble-
mes importants. El primer és de naturalesa ontològica: no sempre és autoevident si l’AGP s’ha 
de considerar una xarxa, un procés de convergència, o simplement una eina de col·laboració. 
Aquesta dificultat s’agreuja pel fet que la pròpia AGP es planteja explícitament com un intent 
de rebutjar qualsevol figura de lideratge, qualsevol estructura perenne. Se situa en algun punt 
mig entre una col·lectiu organitzat i una xarxa completament difusa: potser el millor terme per 
descriure aquest procés seria el de «xarxa organitzada». Tanmateix, bé podríem dir que l'AGP és 
més un «procés» que no pas una «cosa», però que també crea, a contracor, les seves pròpies per-
manències i aspectes institucionals. Aquí topem amb una segona dificultat molt relacionada, 
aquest cop de naturalesa epistemològica: no sempre és evident destriar aquelles accions pròpies 
de l’AGP de les que no ho són pas. El fet que sigui concebuda com una «eina de coordinació» 
fa que no consti com a organitzadora de cap acció; empíricament, el màxim que trobarem és 
que les accions estan «inspirades per l’AGP». Això fa que un enfocament positivista a l’hora 
d’estudiar l’AGP no tengui gaires possibilitats de prosperar perquè, certament, aquesta xarxa té 
quelcom de fantasmagòric en algunes de les seves dimensions.

És per això que en aquest capítol proposam un marc teòric que, segons el nostre parer, 
contribueix a superar algunes de les principals dificultats que ens trobem a l’hora d’estudiar 
l’AGP. Aquest marc no és altre que el proposat per David Harvey, especialment pel que fa les 
seves teoritzacions sobre els moviments de base i la seva relació amb els processos més generals. 
Com veurem, el planteament dialèctic de l’autor és essencial aquí, de la mateixa manera que ho 
és rescatar una aportació de Raymond Williams: la tesi del «particularisme militant». Harvey 
es reafirma en aquesta tesi per concebre un marc descriptiu i normatiu que llegeix determinats 
processos com un intent de transcendir les condicions particulars per assolir una concepció més 
global de la política que sigui capaç de moure’s en l’espai.

Així, aquest capítol està dividit en dues parts principals. La primera versa sobre el marc 
teòric proposat per Harvey: des de la dialèctica i el materialisme que adopta com a punt de 
partida, fins a la metàfora de l’arquitectura insurgent, passant pel particularisme militant i 
els processos institucionals que fan de mediació entre les persones, els moviments de base i els 
processos socials més generals. La segona part del capítol és on mirarem d’aplicar aquest marc 
a l’estudi concret de l’AGP. Cal tenir present que el marc teòric de Harvey no és un programa 
de recerca empírica; la seva virtut, però, és que permet treure a la llum connexions que no 
sempre són evidents i que altres marcs teòrics solen obviar o considerar poc rellevants. Això ens 
permet superar algunes dificultats que havíem detectat en l’estudi de l’AGP en el capítol ante-
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rior. D’aquesta manera, en aquest capítol ens ens limitarem a remarcar les virtuts descriptives i 
normatives d’aquest marc teòric en relació amb l’estudi de l’AGP.

1. DAVID HARVEY I EL MARC TEÒRIC DEL PARTICULARISME MILITANT

Com conciliar les necessitats immediates, del curt termini, amb les aspiracions de transforma-
ció a llarg termini? Com aconseguir que diferents moviments de base s’insereixin en un projecte 
d’escala major? Són eficaços els moviments de base per a canviar la realitat en un sentit que vagi 
més enllà de les seves condicions més immediates? Com ho hem de fer per inserir el seu anàlisi 
en un esquema més general que el purament particularista? Per abordar qüestions crucials com 
aquestes el propi David Harvey reconeix, un moment donat, que ell s’adhereix amb fermesa a 
la tesi del «particularisme militant» (1996; 2000); un plantejament que li permet establir tot un 
marc teòric per a la interpretació del paper dels moviments de base i la seva articulació amb les 
transformacions més generals.

En quines obres es treballa aquest concepte? La noció i el debat que hi giren al voltant 
es plantegen explícitament els anys 1995-96, si bé s’acaben de desplegar el 2000. D’aquesta 
manera, consideram que hi ha principalment 4 obres on Harvey ho treballa, i aquestes es po-
den agrupar en dos «moments». El primer serien els textos «Militant particularism and global 
ambition: the conceptual politics of place, space and environment in the work of Raymond 
Williams», publicat en la revista Social Text (1995) —i que aparegué més tard en el llibre Spaces 
of Capital (2001)— i un capítol del llibre Justice, Nature and Geography of the Difference (1996), 
que no és més que el text anterior però amb algunes seccions afegides.

Pel que fa la segona etapa, o segon moment, aquest el conformen el text «City and Justice», 
presentat en uns congressos l’any 2000 i que posteriorment també seria publicat a Spaces of Ca-
pital (2001). És aquí on l’autor fa explícit el seu esquema dialèctic que permet d’inserir l’estudi 
dels moviments socials de base en una anàlisi més àmplia dels processos de canvi social. Ende-
més, Harvey hi torna en l’obra Spaces of Hope (2000), on aprofita per introduir els escenaris del 
que anomena «arquitectura insurgent» i, també, reproduir de manera sintètica i amb algunes 
novetats el seu marc teòric anterior.

En aquest text abordarem aquests dos moments per treure l’entrellat de l’ús que en fa 
Harvey del «particularisme militant» i de la utilitat d’aquest enfocament a l’hora d’estudiar els 
moviments socials. Començarem fent un esbós del marc teòric general de Harvey, cosa que ens 
permetrà entrar de ple en l’anàlisi que en fa l’autor del «particularisme militant» ubicat en l’obra 
de Raymond Williams i dels profunds dilemes que planteja la política de l’abstracció. Final-
ment, tractarem el marc que dibuixa Harvey per estudiar els moviments de base des d’un punt 
de vista més ampli, inserint-los en els processos generals de canvi social enlloc de considerar-los 
simples expressions particulars i en certa manera epifenomèniques.

1.1. EL MARC TEÒRIC GENERAL DE HARVEY: MATERIALISME I DIALÈCTICA

És cèlebre la distinció de Perry Anderson (1976) entre el marxisme clàssic, el de les tres primeres 



319

L’AGP SOTA EL PRISMA DIALÈCTIC: DEL PARTICULARISME MILITANT A L’AMBICIÓ GLOBAL

Internacionals —fora de l’acadèmia, preocupat per l’economia política i l’estratègia revolucio-
nària, arrelada en les organitzacions de masses de la classe treballadora— i el marxisme occi-
dental que va emergir de l’Europa continental després de la II Guerra Mundial, ubicat dins la 
universitat, centrat en la filosofia i la ideologia, divorciat de la pràctica política.

El marxisme anglòfon contemporani també ha estat confinat dins l’acadèmia. Tal i com 
argumenta Callinicos (2006), Harvey també pertany a aquest món, però amb una diferència 
substancial: les seves teoritzacions són filosòficament ambicioses però ancorades empíricament. 
Així, moltes de les seves grans obres són històriques o molt lligades a lluites populars contem-
porànies com les de Chiapas o Seattle. En general, el pensament de Harvey està marcat per una 
preocupació per la comprensió i l’articulació de les demandes de moviments de justícia social. I 
és precisament en aquest context que hem d’interpretar el seu interès per emprar el llenguatge 
dels drets universals: eixamplar els horitzons «particularistes» de lluites que tenen una dinàmica 
anticapitalista.

La trajectòria intel·lectual de Harvey està marcada per diversos punts d’inflexió, com per 
exemple el seu «canvi de jaqueta» del positivisme i la «ciència burgesa» cap al marxisme, als 
anys 70, entre les obres Explanation in Geography (1969) i Social Justice and the City (1973), o 
també el pas a la «fama» arran de la seva publicació The Condition of Postmodernity (1990).1 En 
qualsevol cas, si una cosa caracteritza l’autor, vist en perspectiva, és el seu compromís amb el 
marxisme al mateix temps que la seva disposició de dialogar críticament amb altres tradicions 
de pensament que s’hi enfronten en alguns aspectes i, finalment, la capacitat d’incorporar 
críticament alguns d’aquests aspectes de manera que enriqueixin encara més el marc teòric que 
maneja l’autor.

I què en podem dir d’aquest marc teòric? Conscients que una anàlisi exhaustiva s’esca-
paria dels objectius d’aquest treball, tanmateix podem dir-ne algunes coses que ens serviran 
de contextualització de les seccions següents en què abordarem la qüestió del «particularisme 
militant» tal i com el proposa Harvey.

Harvey (1996) estableix la dialèctica com la filosofia fundacional que sustenta tota la seva 
obra crítica i el punt de partida per tirar endavant una teoria políticament compromesa. Així, 
segons el parer de Jones (1999), parlar de «dialèctica» i de «raonament dialèctic» implica consi-
derar tota una multiplicitat de tradicions que l’han abordada d’una manera o altra (Jay, 1986). 
Nogensmenys, el pensament dialèctic té una llarga història en la filosofia occidental, comen-
çant per Heràclit, Plató i Aristòtil (Evans, 1977), passant per la Il·lustració i el racionalisme 
(Bernstein, 1991). Tanmateix, bona part de la recerca dialèctica es remet a l’obra de Hegel 
(Rosen, 1982) i Marx (Ollman, 1971; Coletti, 1975; Bhaskar, 1993). En el si del marxisme la 
dialèctica —especialment el materialisme dialèctic— ha rebut una atenció especial per part 
de nombrosos autors que han reflexionat sobre el que es podrien considerar «principis i fun-
cionament» de la dialèctica (Bermudo, 1973).2 Val a dir que hi ha marxisme no dialèctic (el 
marxisme analític) i que hi ha, òbviament, dialèctica no marxista (amb influències de Leibniz, 

1 Com el propi autor explica (1996), hi ha tres tipus de teoria: la del statu quo, la contrarevolucionària i la pròpiament revolu-
cionària.

2 Ens referim a les discussions obertes sobre les lleis de la dialèctica: el pas de la quantitat a la qualitat i viceversa; la interpene-
tració dels contraris; o la negació de la negació, etcètera (Bermudo, 1976).
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Hegel, Heidegger i Derrida, amb traces que arriben fins Grècia). Endemés, hi ha interpretaci-
ons divergents de la dialèctica dins de la tradició marxista i línies de pensament paral·leles com 
la «process-based philosophy» i línies «orgàniques» d’argumentació pròximes a l’ecologisme que 
tenen certes línies de parentiu amb el marxisme (Harvey, 1996).

La geografia crítica, corrent en el qual podem inserir Harvey —a partir del seu gir filosòfic 
del positivisme cap al marxisme—, sense dubte para bona part de la seva atenció a l’obra de 
Marx (Harvey, 1982; 1985b; Gregory, 1994). El cas del propi Harvey és interessant puix que 
«renuncia» als enrevessats debats de la tradició marxista per tornar als textos originals de Marx 
amb l’ajuda d’altres intèrprets com Ollman (1971; 2003). En l’àmbit de la geografia i de les 
ciències socials la dialèctica no gaudeix de molta fama ni comprensió, per això hi ha un dèficit 
de tractament dialèctic d’assumptes com l’espai, el lloc i l’entorn. En teoria literària, en canvi, 
hi ha una recent influència de Hegel, Marx, Heidegger, Althusser, Foucault, Ricoeur, Derrida 
i altres formats en la tradició filosòfica europea (Harvey, 1996).

Filosòficament, la dialèctica es pot plantejar com la primacia de la contradicció per sobre 
de la identitat. En aquest sentit, doncs, es tracta d’un plantejament que s’oposa a la metafísica 
(Bermudo, 1976). En tot cas, aquest enfocament dialèctic de Harvey és inseparable del seu punt 
de partida materialista.3 Si la dialèctica es defineix com l’oposició que impulsa el canvi, llavors 
en un sentit ample, implica les forces del canvi, el moviment i el procés contra allò que Har-
vey (1996) anomena «permanències» —estructures, organitzacions, institucions. Per un temps, 
aquestes permanències es resisteixen al canvi, però això no és pas etern. Tard o d’hora, aquesta 
resistència és sobrepassada i el canvi esdevé la norma fins que noves permanències surten a la 
llum necessàriament.

Ara bé: el materialisme és important aquí puix que la dialèctica es desenvolupa en el món 
de les relacions material i socials. Aquestes relacions, durant un temps, s’organitzen com a «per-
manències», però amb el temps acaben essent soscavades. La dialèctica encarnada en relacions 
socials i materials genera oposicions, que són les que esquerden les permanències una i altra 
vegada. Tanmateix, aquest descripció és molt abstracta, fins al punt que no la trobarem en 
aquests termes en l’obra de Harvey. El seu materialisme dialèctic es posa en pràctica i s’aplica: 
només d’aquesta manera som capaços de copsar el seu funcionament. Una de les aplicacions 
més cèlebres del materialisme dialèctic à la Harvey en geografia el trobam en el seu estudi de 
l’acumulació del capital (1985b).

La dialèctica també versa sobre la teorització i el coneixement. Tal i com explica Barnes 
(2006), una teorització revolucionària consisteix a crear una tensió dialèctica entre conceptes 
estables que ens permeten comprendre el món capitalista en què vivim, i un conjunt de concep-
tes encara no formats que ens anticipen el món millor que encara no ha arribat. Això explica, 
en part, la fascinació de Harvey per termes que, a mode d’oxímorons, afirmen i neguen alho-
ra: «abstracció concreta», «destrucció creativa», «capital simbòlic»... No és casual que Harvey 
(1996) consideri que les grans innovacions teòriques provenen del xoc entre paradigmes en 

3 Hi ha un llarg debat sobre si es pot separar el materialisme dialèctic en les seves dues parts constituents —materialisme i 
dialèctica—, i sobre quina de les dues té primacia o prioritat sobre l’altra (Bermudo, 1976). Del que no hi ha dubte és que el 
«materialisme dialèctic» implica una concepció diferent de la teoria, però també un estil diferent de raonar (Barnes, 2006). En 
l’obra de Harvey, aquest terme és mencionat en un article de l’any 1972 (1972: 7), i és elaborat en el darrer capítol de Social 
Justice and the City (1973) per després tornar a aparèixer en els escrits ulteriors.
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principi incompatibles. I la pròpia experiència biogràfica intel·lectual de Harvey n’és un exem-
ple revelador d’això.

Una de les grans aportacions teòriques de Harvey és el desenvolupament del que ell anome-
na «materialisme històric-geogràfic». Afirma que la geografia històrica del capitalisme ha de ser 
«l’objecte de la nostra teorització, i el materialisme històric-geogràfic el mètode d’investigació» 
(Harvey, 1985a). Aquesta formulació té a veure amb la forma en què veiem, conceptualitzam 
i interpretam tot el rang de relacions fonamentals entre l’espai, el temps i l’ésser social en cada 
nivell d’abstracció (Soja, 1989). Si el temps i l’espai són construccions socials i objectives —
senyala Harvey—, aleshores els processos socials, sovint conflictius, defineixen la seva objec-
tivació. Aquesta objectivació de l’espai i el temps no ha d’entendre’s pas com un producte de 
pensaments, idees o creences, sinó a partir de l’estudi dels processos materials de la reproducció 
social (Harvey, 1996; Olivera, 2004).

Així, el materialisme històric-geogràfic és una modalitat oberta i dialèctica d’investigació. 
En aquest sentit, la metateoria no és un plantejament de la veritat total sinó un intent d’integrar 
els llenguatges dels sabers de la història i la geografia que caracteritzen el capitalisme en general 
i en cadascuna de les seves fases. És per això que, el canvi social, analitzat per un materialisme 
històric-geogràfic a través de múltiples vinculacions entre forces productives i relacions soci-
als de producció, permetrà entendre’l millor en la seva dimensió espaitemporal, incorporant 
d’aquesta manera el problema de les escales com a objecte d’estudi (Olivera, 2004). Els escrits 
de Harvey se solen associar, per tant, amb la reinserció de l’espai en la teoria social. Això és 
especialment cert en les humanitats, les quals des dels anys 1990 han trobat en el materialisme 
històric-geogràfic de Harvey mitjans poderosos per «situar» les pràctiques culturals dins de les 
geografies canviants del capitalisme (Harvey, 1990; Braun, 2006).

En definitiva, Harvey es proposa mostrar com el materialisme històric, amb les comprensi-
ons dialèctiques, pot integrar temes d’espai, lloc i entorn tan en la teoria social com en la teoria 
literària —Raymond Williams els intentava integrar en la teoria cultural. Diu Harvey (1996) 
que, tot i haver-hi una abundant menció metafòrica a aquests temes («continents de coneixe-
ment» d’Althusser, «cognitive mapping» de Jameson, «heterotopia» de Foucault, «geografia de 
la imaginació», «l’espai de la literatura»...), hi ha molta diferència entre invocar l’espai, el lloc i 
l’entorn com a metàfores convenients, d’una banda, i integrar-les com a realitats històriques i 
geogràfiques dins de la teoria social i literària, de l’altra. Aquesta és, precisament, l’empresa que 
es proposa tirar endavant Harvey (1996).

Marx mai no va escriure sobre els principis de la dialèctica, precisament perquè l’única 
manera d’entendre el seu mètode era seguir la seva pràctica. Haver definit uns principis seria 
llançar pedres contra la nostra teulada. La dialèctica és processual, de manera que les separaci-
ons rígides cartesianes entre ment i matèria, pensament i acció, consciència i materialitat, teoria 
i pràctica no hi tenen cabuda. Ara bé, hi ha un llarg debat sobre si la dialèctica és una afirmació 
ontològica sobre la naturalesa de la realitat o si és una epistemologia convenient per entendre la 
natura; precisament perquè aquesta separació és d’alguna manera cartesiana.4 Harvey (1996) 

4 Tal i com senyala Sacristán (2009), en els fragments conservats d’Heràclit no hi apareix el terme «dialèctica». Això no obstant, 
el fet que el pensament d’Heràclit, juntament amb el de Hegel, sigui considerat explícitament dialèctic, es deu a que en les seves 
idees hi trobam un gran paper de nocions com «canvi», «oposició» i altres conceptes tensionals. La idea que l’harmonia, l’equi-
libri, la síntesi, siguin un resultat de tensions enlloc de ser simple expressió d’immobilitat, de serenitat, és considerada com la 
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considera, tanmateix, que aquest debat té la seva importància perquè la qüestió del mode d’ar-
gumentació dialèctica versa sobre com fer abstraccions dels fenòmens de la vida quotidiana. I 
aquesta és una qüestió, tal i com veurem més endavant, de primer ordre. Per això Harvey creu 
important explicitar d’alguna manera els principis de la dialèctica. A partir del resum que fa el 
propi autor —que no amaga la influència d’Ollman (1971; 2003)—, podem dir que es tracta 
d’una concepció processual, relacional, que s’oposa a l’atomisme, partidària de l’heterogeneïtat 
ontològica, del relativisme espai-temporal, és una concepció holística, posa en qüestió el pen-
sament causal i lineal, concep la creativitat com una conseqüència de les tensions inherents, 
concepció dinàmica, performativa, i no neutral.

Els onze punts explicitats per Harvey (1996) els podem resumir de la següent manera:
1. Concepció processual. El pensament dialèctic emfasitza la comprensió de processos, fluxos 

i relacions per damunt de l’anàlisi d’elements, coses, estructures i sistemes organitzats. Hi ha 
una concepció ontològica important aquí: els elements, coses, estructures i sistemes no exis-
teixen «fora» o «abans» dels processos, fluxos i relacions que els creen, sustenten o determinen. 
Epistemològicament, el procés d’investigació inverteix l’èmfasi i ens fixam amb les relacions 
que hi ha entre coses que ens semblen autoevidents. Són els fluxos que es manifesten com a 
coses, de la mateixa manera que les partícules en la física quàntica, en la dualitat ona-corpuscle. 
S’oposa, tot plegat, a la concepció de Hume i Locke de què hi ha coses i hi ha relacions, i cap 
d’elles pot ser subsumida per l’altra.

2. Concepció relacional. Les «coses» es troben dins de «sistemes estructurats»; tants les unes 
com les altres descansen sobre la comprensió dels processos i relacions pels quals coses i sistemes 
estructurats són constituïts. Això no és autoevident puix que la nostra experiència quotidiana 
ens revela una infinitat de «coses» fixes i permanents. Ara bé, el que cal és demanar-se, da-
vant qualsevol d’aquestes permanències, siguin coses o esdeveniments, és quins processos l’han 
constituïda i la sustenten.

3. Contra l’atomisme. Les coses i sistemes que molts investigadors tracten com a irreduc-
tibles i no problemàtics són vistos en el pensament dialèctic com internament contradictoris 
en virtut dels múltiples processos que els constitueixen. Els individus i la seva sociabilitat se 
sustenten, sobre tot, en un conjunt de processos biològics, metabòlics, socials, etc. que els trans-
formen constantment fins al punt que, ontològicament, la figura d’individu està constantment 
constituïda i reconstituïda.

4. Heterogeneïtat ontològica. Les coses s’assumeix que són internament heterogènies (per 
exemple contradictòries) en cada nivell. Això es veu en quatre punts concrets (1) cada cosa es 
pot descompondre en una col·lecció d’altres coses, per exemple una ciutat. I aquest procés és 
ad infinitum, cosa molt important perquè ens diu que no hi ha cap mínim irreductible per 

primera aparició d’un pensament dialèctic, temàticament dialèctic, conscient de no estar basat en idees fixes, com ara la substàn-
cia o l’essència, sinó en idees en moviment i tensió. Així, aquesta dialèctica d’Heràclit, per molt que no sabem si n’arribà a parlar 
explícitament, fa referència a la interpretació directa del món. En canvi, trobam un altre sentit i origen del concepte. És el que fa 
servir Plató. El context en què es fa servir el terme té més a veure amb el discurs sobre el mètode de pensament i no tant amb la 
interpretació del món. Així, quan Plató parla de «dialèctica» sol referir-se al procediment per pujar des de l’aparença de les coses 
fins la seva essència, les Formes. També es dóna el cas que Plató utilitzi el terme per referir-se a l’art de manejar aquestes essències. 
Tan un cas com l’altre —Heràclit o Plató— ja ens permeten albirar dues possibles interpretacions i dimensions de la dialèctica: 
com una ontologia —com és el món, com funciona— o més aviat com una epistemologia —com el podem conèixer— i fins i tot 
com un mètode.
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cap reconstrucció teorètica de com funciona el món. Així, el que sembla una cosa en un nivell 
d’anàlisi (la ciutat) esdevé una part en un altre nivell (xarxa global de ciutats). No hi ha, doncs, 
unitats bàsiques. Això té una conseqüència, i és que totes les categories fixes i congelades són 
susceptibles de dissolució. (2) Si totes les coses són heterogènies en virtut dels processos comple-
xos que les constitueixen, aleshores la única manera en què podem entendre els atributs quan-
titatius i qualitatius de les coses és entenent els processos i relacions que elles internalitzen. La 
contradicció és inherent, i el seu significat pot ser el que li atorga Ollman: «unió de dos o més 
processos internament relacionats que estan simultàniament suportant-ne i determinant-ne 
un altre». Per això Whitehead s’estimava més parlar d’esdeveniment i no de cosa, per recollir 
aquesta connotació dinàmica. (3) Hi ha una limitació en aquest argument: jo, com a individu, 
no internalitzo en la pràctica tot el que hi ha en l’univers, sinó que absorbeixo principalment 
allò que és rellevant per a mi a través de les meves relacions (metabòliques, socials, polítiques, 
culturals, etc.) amb processos que operen en un camp relativament limitat (el meu ecosistema, 
l’economia, la cultura...). Clar que no hi ha un a priori d’aquests límits o fronteres, on comença 
o acaba el meu entorn rellevant depèn d’ell i de les meves pròpies accions. (4) Establir límits pel 
que fa l’espai, el temps, l’escala i l’entorn esdevé, doncs, una important consideració estratègica 
en el desenvolupament de conceptes, abstraccions i teories. Un canvi substancial en els límits 
canviarà radicalment la formulació de conceptes i abstraccions.

5. Relativisme espai-temporal. L’espai i el temps no són ni absoluts ni externs als processos 
sinó que són contingents i continguts en ells. Els processos socials (com diu Lefebvre) produ-
eixen les seves pròpies formes d’espai i temps. Els processos no operen en sinó que activament 
construeixen l’espai i el temps i, en fer-ho, defineixen escales distintives pel seu desenvolupa-
ment.

6. Holisme. Parts i totalitats són mútuament constitutives una de l’altra. Les parts fan el 
tot i el tot fa les parts. Això és central en la feina de Marx i Giddens també ho adapta a la seva 
manera quan parla de què l’agència fa l’estructura i l’estructura fa l’agència. Però dir que les 
parts i el tot són constitutius un de l’altre és més que simplement dir que es retroalimenten.

7. Contra el pensament causal i lineal. La relació entre el tot i les parts implica la intercam-
biabilitat de subjecte i objecte, de causa i efecte (Levins i Lewontin, 1985). Les persones han 
de ser vistes alhora com objectes i subjectes del canvi social, igual que els organismes ho són 
de l’evolució. Val a dir que la dialèctica fa poques referències —només en casos específics— al 
binomi causa/efecte perquè s’erigeix precisament contra el pensament causal i lineal. I és que el 
raonament causal reposa, en darrera instància, sobre una concepció absoluta i no relacional de 
l’espai i el temps.

8. La creativitat com a resultat de les tensions. El comportament transformatiu —la creati-
vitat— sorgeix de les contradiccions tan de l’heterogeneïtat internalitzada de les coses com de 
la més òbvia heterogeneïtat present dins dels sistemes. Són les tensions i contradiccions les que 
permeten la creativitat.

9. Dinamisme. El canvi és una característica de tots els sistemes i de tots els aspectes dels sis-
temes. Aquest és, potser, el més important dels principis de la dialèctica. S’inverteix la càrrega 
de la prova: el canvi i la inestabilitat són la norma, mentre que l’aparent estabilitat de les coses 
o els sistemes, la permanència i l’equilibri, és el que s’ha d’explicar i justificar.

10. Performativitat. La investigació dialèctica és un procés que en sí mateix produeix per-
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manències així com conceptes, abstraccions, teories i estructures de coneixement institucio-
nalitzades, les quals són suportades i determinades per continus processos de recerca. Hi ha, 
certament, una relació entre l’investigador i l’investigat, observar el món és intervenir-hi (á la 
Heisenberg). Tanmateix, la lògica formal dialèctica no pot ser pressuposada com una qualitat 
ontològica de la natura: fer-ho implicaria imposar una lògica mental particular en el món, com 
un acte de la ment per sobre de la matèria. La unitat dialèctica de les activitats mentals i mate-
rials mai no es pot trencar, només es pot atenuar o ser temporalment alienada.

11. No neutralitat i imaginació. L’exploració dels «mons possibles» és integral del pensament 
dialèctic. D’alguna manera la idea remet a Aristòtil i a l’actualització de les potencialitats, en-
focament plenament rebutjat per la ciència del segle XVII. Bookchin parla de l’educació com el 
motiu central de la praxis dialèctica, per damunt de la deducció i la inducció. Per això la recerca 
dialèctica incorpora per força eleccions ètiques, morals i polítiques (valors) dintre del propi 
procés i veu els coneixements construïts com a resultat de discursos situats en el joc del poder 
i dirigits cap a una meta o una altra. Aquests valors o objectius, que podem anomenar com el 
moment «teleològic» o «utòpic» de la reflexió, no són imposats com abstraccions universals des 
de fora, sinó que arriben al pensament a través de processos viscuts, incrustats en formes de 
praxi i jocs de poder [plays of power] que exploren una o altra potencialitat. Això, és clar, pot 
generar noves visions de possibilitats que estan incrustades enlloc d’estar abans o després de les 
pràctiques socials. No hi ha, doncs, coneixement neutral.

L’afany divulgatiu de Harvey en aquest punt tot d’una el porta a matissar algunes qüestions 
certament problemàtiques. Com ell mateix explica, si la dialèctica ens permet escapar de bino-
mis fixes, eterns i essencialistes (com ara home/dona) i acostar-nos a una concepció relacional i 
fluïda, tampoc cal reduir-ho tot a fluxos: l’èmfasi en la transitorietat té els seus límits (Harvey, 
1996). Tot i la prioritat ontològica que s’atorga al moviment i al canvi, no podem ignorar les 
«permanències» que ens envolten. Formalment és cert que tot pot ser reduït a fluxos, emperò 
en el dia a dia estam envoltats de coses, institucions, discursos i fins i tot estats mentals de 
certa permanència i poder. Per a Harvey, doncs, es pot dir que hi ha una espècie de «dissolució 
de tota fixesa i permanència» en darrera instància si aquesta darrera instància no és enlloc a la 
vista. Això vol dir que l’argumentació dialèctica no pot ser entesa fora de les condicions materials 
concretes del món en què ens trobam. De fet, si volem canviar alguna cosa del món necessitam no 
només comprendre sinó també crear permanències: organització, institucions, doctrines, pro-
grames, estructures formalitzades... És en aquest sentit que Harvey rebutja la postura idealista 
que, en nom de la dialèctica relacional, es desconnecta de qualsevol arrel històrica i geogràfica 
concreta, de tota mena de materialitat (Harvey, 1996).

A l’hora de teoritzar la dialèctica és bona perquè versa sobre la totalitat i el canvi. Però tam-
bé sobre la particularitat i la fixesa. Aquestes coses, precisament, que els enfocaments analítics 
i positivistes abracen. Per això la dialèctica també és poderosa perquè permet incorporar, al 
manco parcialment, aquestes aportacions dels marcs teòrics diferents (Harvey, 1996). Convé 
tenir ben present la importància de la dialèctica, tal i com l’entén Harvey, a l’hora de valorar 
de manera encertada les categories i conceptualitzacions que fa servir en el seu marc teòric. A 
continuació ho anirem veient amb més detall.
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1.2. HARVEY I L’OBRA DE RAYMOND WILLIAMS: PARTICULARISME MILITANT I POLÍTICA 
DE L’ABSTRACCIÓ

En aquesta secció repassarem el primer dels dos «moments» en què David Harvey fa servir 
el concepte de particularisme militant (Harvey, 1995; 1996). La reflexió de Harvey parteix 
d’una situació real que va experimentar personalment quan hagué d’escriure conjuntament 
unes conclusions per a un estudi del conflicte de la planta de cotxes Rover a la ciutat d’Oxford 
(Harvey i Hayter, 1994). Harvey tenia una discrepància important amb la promotora principal 
de l’informe, molt compromesa amb la lluita directa d’aquells treballadors en un moment en 
què el fantasma de la clausura fabril planava per damunt dels seus caps. Malgrat comprendre la 
postura «realista» d’uns treballadors que volien a tota costa salvar els seus llocs de feina i mitjà 
de subsistència, Harvey hi veia quelcom de profundament conservador en aquell plantejament, 
allunyat de les exigències i aspiracions transformadores del socialisme. Aquell episodi palesava 
la dificultat d’avançar en una trajectòria a llarg termini quan les exigències del curt termini 
demanden quelcom en un sentit ben diferent. I, endemés, quan bona part de la identitat i la lle-
ialtat d’aquella gent s’ha forjat sota unes condicions d’explotació de les quals, en certa manera, 
en depenen. Heus aquí el punt de partida de Harvey, que mira d’introduir alguns conceptes de 
l’obra de Raymond Williams.

En el cas dels treballadors de la fàbrica, amb feines precàries però sense cap alternativa 
viable, el dilema era que alguna cosa s’havia de poder fer que defensés l’interès dels treballa-
dors però sense caure en demandes reaccionàries d’un «realisme» que s’aferra a llocs de feina 
impregnats d’explotació. I aquesta qüestió, en quin àmbit s’hauria d’enfocar? Estatal? Europeu? 
Global? I els aspectes ecològics? Harvey remarca que, en aquest debat, s’havia d’evitar caure en 
la simplificació que deia que el que és bo pels treballadors de la planta és bo per la ciutat i, per 
tant, és bo per la societat en general. D’altra banda, emperò, és una qüestió complicada imposar 
certes polítiques basades en abstraccions (la producció i les relacions socials capitalistes) a perso-
nes molt arrelades al seu context durant molt de temps, bona part de la identitat de les qual s’ha 
forjat mitjançant aquesta militància particular. Com fer encaixar el compromís amb aquesta 
lluita concreta amb les transformacions més generals? Al cap i a la fi, no es pot comprendre el 
conflicte concret de la fàbrica sense tenir en compte, també, les línies en què es desplega el ca-
pitalisme en altres escales més àmplies. Però aquesta comprensió, clar, implica necessàriament 
una altra mena d’abstraccions. Per tant, quin nivell i quin tipus d’abstracció s’ha de desplegar? 
Harvey, que mira d’adoptar certa distància crítica, o al manco un esguard més reflexiu i «fred» 
que el de l’activisme militant, es pregunta si el futur del socialisme passa per salvar aquella 
fàbrica d’Oxford —i els seus llocs de feina farcits d’explotació. La seva resposta tendeix cap al 
«no», cosa que porta Hayter a «desafiar» Harvey a definir les seves lleialtats (Harvey, 1996).

Al voltant d’aquestes reflexions Harvey dedica un capítol del seu llibre Justice, Nature and 
Geography of Difference (1996) a l’anàlisi de l’obra de Raymond Williams, un prolífic intel-
lectual i escriptor marxista del País de Gal·les que ha generat tanta influència com discussió. 
Williams és un dels teòrics marxistes més importants i bona part de la seva obra es centra en 
els estudis culturals o, més aviat, en el desenvolupament del marxisme de la subjectivitat i de les 
relacions entre cultura i materialisme.

Aquest autor dedicà bona part dels seus esforços a mirar d’integrar les qüestions de lloc, 
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espai i medi ambient en la teoria cultural i en la teorització socialista. Tanmateix, l’autor gal·lès 
ha estat molt criticat des de diverses vessants pel seu «holisme cultural», o per no parar l’atenció 
necessària a qüestions com les de gènere, així com per la seva noció empirista de l’experiència 
(Eagleton, 1975; Harvey, 1996).5 En qualsevol cas, Harvey considera que Williams no aconse-
guí aplicar del tot el pensament dialèctic pel que fa les qüestions del lloc, l’espaciotemporalitat 
i el medi ambient en la seva teoria cultural.  Aquesta és una mancança que també es troba en 
les ciències socials (Harvey, 1996).

Això no obstant, Harvey (1996) considera que hi ha dues de les aportacions de Williams 
que fan que, fins i tot els seus crítics, sempre hi tornin una vegada rere l’altra. La primera és la 
formulació dialèctica dels seus conceptes. Com veurem més endavant, això es palesa de manera 
molt clara quan Williams parla de la «comunitat», que s’entén com un procés de reunió més 
que no pas com un objecte donat (Williams, 1989). El mateix enfocament dialèctic fa servir 
Williams a l’hora de relacionar el social i l’ambiental (environmental) i a l’hora de referir-se al 
«lloc».6

La segona de les aportacions importants, segons Harvey, és la «imbricació»7 [embeddedness] 
de l’acció política en el lloc particular, en el que Lomnitz-Adler anomena la «cultura íntima» 
(Harvey, 2007).8 Aquesta és una qüestió, com bé reconeix Harvey, alhora problemàtica i em-
poderadora. Implica que les abstraccions no poden en cap cas ser enteses independentment de 
quina sigui l’activitat política o teorètica en què s’insereixen, ni sigui quina sigui la vida social 
amb la que intimen (Harvey, 1996). Dit altrament, és com si les abstraccions no poguessin 
arribar a ser abstractes del tot. De fet, per a Williams els éssers socials [social beings] no poden 
escapar de la seva incrustació en el món de la natura i no hi ha concepció de l’acció política que 
pugui, en l’anàlisi final, assolir les abstraccions que no s’adeqüen al fet. És així —i ho veurem 
amb claredat més endavant— com el «lloc» guanya importància en la formulació tant de Wil-
liams com de Harvey.

Això passa perquè la imbricació de l’acció política —generalment pensem en la de la classe 

5 Segons la interpretació de Harvey (2007), Williams planteja que la cultura s’ha d’entendre com un «mode de vida complet» 
i que les pràctiques socials s’han d’interpretar com «elements indissolubles d’una procés material i social continu». Així, aquest 
plantejament s’acosta al d’un esguard organicista de l’ordre social: una «comunitat» caracteritzada per certa «estructura de senti-
ment» com un «mode de vida total» que no pot fer més que excloure els de fora i en alguns aspectes oprimir també els de dins. 
Said (Said i Williams, 1989) i Gilroy (2002) han criticat Williams en aquesta línia, puix que una concepció purament organicista 
no permet de detectar els diversos mecanismes d’opressió i domini que existeixen en la configuració cultural.

6 Cosa que d’altra banda Marx i Engels ja deien: «mentre els homes existeixin, la història de la natura i la història dels homes 
estaran mútuament condicionades» (Harvey, 1996: 26).

7 La noció d’imbricació circula entre els debats sociològics i econòmics en bona mesura per la influència de Granovetter (1985) 
i algunes de les seves propostes com per exemple que l’acció econòmica s’imbrica en les estructures de les relacions socials, de tal 
manera que se situa en un punt mig entre les postures que infravaloren el paper de les relacions socials en l’acció econòmica i 
aquelles altres que el sobrevaloren.

8 La «cultura íntima» de Lomnitz-Adler (1995) fa referència a les pràctiques culturals desenvolupades en l’interior d’un grup 
social cohesionat al voltant d’una ideologia ètnica o de classe pròpia. Aquest concepte s’ha d’entendre en el context dels intents 
de Lomnitz-Adler d’estudiar l’hegemonia des d’un punt de vista etnogràfic a Amèrica Llatina, concretament a Mèxic. Així, el que 
permet distingir un «camperol de ciutat» d’un «camperol rural» serien les diferències entre les seves pràctiques culturals internes o 
intragrupals, és a dir, «íntimes». Si bé en un principi l’autor ho restringeix a «la cultura d’una classe en un ambient regional especí-
fic» (1995: 46), més endavant s’amplia la definició a tot «grup cultural ideològicament definit» (1995: 50). Així, tal i com explica 
Dietz (1999), la conflictiva relació entre diferents nivells espacials (parlant de mesoamèrica, entre el nivell comunal i el municipal 
o regional) es pot estudiar com l’enfrontament entre una «cultura íntima» local i una «cultura de relacions socials» exògena. El 
comunalisme com a expressió d’una etnicitat local combativa sorgeix, per tant, com a producte d’aquest enfrontament.
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treballadora— es troba principalment en el «lloc».9 Tot i que aquest terme, «lloc», no s’erigeix 
com una paraula clau per a Williams, ell mateix reconeix la necessitat de tenir-lo en compte si 
es vol fer una nova teoria del socialisme. És en les novel·les de Raymond Williams on el «lloc» es 
formula d’una manera eminentment dialèctica —els llocs es creen i dissolen constantment— i 
està lligat als patrons canviants de les relacions espacials (Harvey, 2007).

Sigui com sigui, és en el lloc concret on es dóna primerament la possibilitat de canvi: és 
en les relacions socials i institucions del lloc, tot i estar carregades de dominació, on també es 
forgen els patrons de solidaritat que eventualment poden conduir a transformacions majors. 
De la mateixa manera, les pròpies relacions socials característiques del lloc és on s’encarnen i es 
materialitzen els impulsos externs. En fer-ho, aquestes forces externes adquireixen la seva forma 
particular, ja lligada al lloc. Un lloc on es produeix una apropiació del que és donat. D’aquesta 
manera, no podem parlar en termes abstractes sense tenir en compte que aquests adquireixen la 
seva concreció en el lloc —en cada lloc— i en virtut d’això és com cal interpretar-los.

Tot plegat s’explica millor mitjançant una noció proposta per Williams i que Harvey sem-
bla assumir: les «estructures de sentiment», un concepte que fa servir l’autor gal·lès per referir-se 
a aquelles descripcions de la cultura i la societat que no es poden expressar en temps passat, 
concloses, puix que encara són viscudes.10 Fent servir un llenguatge de la química, les estructures 
de sentiment poden ser considerades com experiències socials «en solució», a diferència d’altres 
que es presenten «precipitades» i que, per tant, són més fàcils d’analitzar, usar, comparar i, en 
definitiva, d’abordar intel·lectualment (Williams, 2000). Se’ns diu que l’estructura de senti-
ment s’assembla molt a la noció d’ideologia però sense la «fredor» d’aquesta. Mentre la ideologia 
seria quelcom donat, estàtic i sedimentat (a través del temps), l’estructura de sentiment és un 
conjunt mal·leable i actiu de «lleialtat, interessos, afectes»; maneres de percebre el món social 
d’una època i que se sol capturar mitjançant manifestacions artístiques.

Tot això que acabem de comentar  fa referència als significats i valors tal i com són viscuts 
i sentits activament, així com les relacions que existeixen entre ells i les creences sistemàtiques o 
formals, és a dir, al pensament tal i com és pensat, a una consciència pràctica de tipus present. 
Aquesta noció recull el moment pràctic de les experiències socials quan les determinacions d’un 
camp (cultural, econòmic) són posades en joc, desafiades i reformades pels subjectes; moment 
en què s’evidencia el social com un espai d’hegemonies constantment desafiat per impulsos 
contrahegemònics. Aquí és on es col·loca en el centre de la perspectiva el conflicte cultural 
viscut com a malestar, rebuig o imaginació d’alternatives (Sarlo, 2001).11

9 Val a dir que no s’arriba a formular explícitament una caracterització de què s’entén per «lloc», cosa que d’altra banda és lògica 
si tenim en compte la manera dialèctica en què es formulen els conceptes. Tanmateix, Harvey dedica el capítol 11 del seu llibre 
Justice, Nature and the Geography of the Difference (1996) a analitzar la qüestió de l’«espai» i el «lloc».

10 És curiosa l’afirmació que Williams arribà a fer no sense ironia: «Cultura. No sé quantes vegades he desitjat no haver sentit 
mai aquesta maleïda paraula» (1979: 174).

11 Williams (2003) endega una reformulació conceptual que el fa passar del concepte de «tradició» (que té un substracte de 
«continuïtat») cap a la tríada de dimensions de la cultura: dominant, residual i emergent. Així, el dominant és aquell conjunt 
de valors i normes que, provinent del passat, és organitzat en el present per tal que s’adeqüi a l’actual hegemonia. El residual, 
mentrestant, és aquell que prové també del passat però que encara conserva la seva significació originària i no coincideix total-
ment amb l’hegemònic. Finalment, l’emergent és el nivell de discontinuïtat i la ruptura des del qual podria formar-se una nova 
hegemonia. És així com Williams planteja un marc en què el concepte d’hegemonia esdevé més complex a partir d’aquestes 
dimensions de la cultura dominant, l’emergent i la residual. Amb això esdevé més fàcil pensar la ruptura del tipus que sigui, res-
pecte de l’hegemònic. Com que l’hegemònic, encara que dominant, està sempre en transformació, tenim que s’oposa al concepte 
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Perspectives com les de Williams contribueixen a l’estudi del lloc, especialment a l’hora 
d’abordar les relacions entre el local i el global.12 Autors com Agnew (1987) fan una proposta 
interessant en aquesta línia. L’autor considera que el «lloc» està compost de tres elements que 
no estan nítidament separats, sinó que tenen una relació fluïda i de mútua influència. Els tres 
components del «lloc» segons Agnew són: la localitat, la ubicació i el sentit del lloc. La localitat 
fa referència als marcs formals i informals dins dels quals es constitueixen les interaccions soci-
als quotidianes. La ubicació es pot definir com l’espai geogràfic concret que inclou la localitat 
que està afectada per processos econòmics i polítics que operen dins d’un marc més ampli 
regional, nacional i global. Aquesta ubicació posa l’èmfasi en l’ordre macro d’una regió, com 
per exemple, com està situada dins d’un procés de desenvolupament desigual.13 El tercer ele-
ment del concepte de «lloc» és el sentit del lloc, o l’estructura de sentiment local. Aquest mira 
d’expressar l’orientació subjectiva derivada de viure en un lloc particular. La fluïdesa d’aquest 
concepte de lloc és el que té força analítica: un sentit del lloc particular modela les relacions so-
cials i interaccions de la localitat, i viceversa, i ambdós elements estan influïts per les estructures 
polítiques i econòmiques més àmplies i les formes en què aquests estan visiblement expressades 
i manifestades en la ubicació. Ara bé, és central en aquesta formulació l’èmfasi sobre el «senti-
ment», les subjectivitats i formes individuals i col·lectives de percepcions de la vida social. Això 
és el que en les ciències socials s’ha mirat d’inserir en el concepte de cultura així com l’entenen 
autors com Williams (1981) o Hall (1996).

En qualsevol cas, aquest plantejament implica un corol·lari important: no podem parlar 
simplement d’abstracció, sinó que hem de parlar de nivells i tipus d’abstraccions. Ras i curt: per 
a Harvey, la teoria mai no és pura abstracció. De fet, la pràctica teorètica s’ha de construir com 
una dialèctica contínua entre el «particularisme militant» de les vides viscudes i la lluita per 
assolir la suficient distància crítica per formular ambicions globals (Harvey, 1996). La teoria, 
doncs, ha d’estar incrustada en les materialitats de l’espai, el lloc i l’entorn.14 És en aquest debat 
que Harvey rescata algunes de les formulacions de Williams que considera prou interessants i 
aclaridores, com és el cas del «particularisme militant», que analitzarem a continuació.

1.2.1. EL PARTICULARISME MILITANT: EL «LLOC» DE LES LLUITES POPULARS

El terme «particularisme militant» sol trobar-se avui en dia en recerques que versen sobre pro-
blemes vinculats als moviments socials i la geografia. Originalment, el «particularisme mili-
tant» apareix en el context dels intents de Williams d’incorporar el «lloc» més directament en 

d’ideologia que, com a estructura inconscient, com a consciència falsa, pensa la subjectivitat humana com a passiva, estàtica i 
merament receptiva.

12 Això permet reorientar discursos dominants de la globalització que tendeixen a ignorar el potencial que el local té per sub-
vertir, modelar o enfrontar activament discursos i estratègies de globalització.

13 Això lliga amb l’argumentació de Neil Smith (1990), que apel·la al fet que el desenvolupanent geogràfic desigual és l’expres-
sió geogràfica sistemàtica de les contradiccions inherents a la constitució i l’estructura del capital. D’aquesta manera, existeix una 
geografia específica del capitalisme que produeix els paisatges geogràfics del «desenvolupament» i el «subdesenvolupament» i que 
el concepte d’ubicació ens permet llegir.

14 Diu Harvey (1996) que aquesta incrustació no pot ser assolida com una al·lusió idealista i metafòrica de fenomen (com 
passa, per exemple, en Foucault quan parla al concepte espacial d’heterotopia com a camp per a l’acció radical).
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la teorització socialista. Val a dir que ni Raymond Williams ni David Harvey arriben a definir 
explícitament què entenen per «particularisme militant»; més aviat cal reconstruir el sentit que 
li donen. Això passa, simplement, pel fet que en el seu enfocament teòric la particularitat no 
es pot definir deslligada de la universalitat. És en el si d’aquesta dialèctica que cal formular i 
comprendre la noció de «particularisme militant».

A partir d’aquí, la primera cosa que cal aclarir d’entrada és la distinció entre el concepte de 
particularisme militant i la tesi del particularisme militant. Encara que sembli mentida, aquesta 
separació no sempre queda clara en els textos de Harvey i això ens pot portar a equívocs. A 
continuació farem un intent de distingir aquestes dues dimensions.

La noció de particularisme militant és prou intuïtiva: la militància de base genera i es sus-
tenta en patrons de solidaritat locals que són de naturalesa particular. Diem «particular» com 
oposat a «universal». En quin sentit? Que aquests patrons són limitats, finits, arrelats i lligats 
al seu context concret, al seu lloc. Basta pensar en qualsevol exemple de militància local, d’as-
semblea de base, per constatar que el marc en què oscil·len les seves preocupacions i accions 
és necessàriament limitat, o acotat, per allò local. I és natural que això sigui així; al cap i a la 
fi és per abordar certa problemàtica local i immediata que ha sorgit l’impuls d’organitzar-se. 
La incrustació d’aquestes lluites en el seu espai i temps és, tanmateix, el que els hi proporci-
ona el seu context i significat. Al mateix temps, aquests patrons de solidaritat locals es solen 
caracteritzar per un tarannà «militant» o «activista» que té tendència cap al voluntarisme i a 
la manca de certa distància crítica —i d’abstracció— respecte de la seva pròpia activitat. Com 
també veurem més endavant, molts particularismes militants solen ser conservadors, però no 
inherentment conservadors.

A partir d’això, Harvey en formula una tesi bàsica en el seu plantejament i que —ho veu-
rem— es basa en quelcom que també sembla prou intuïtiu: cap acció política, per vocació 
universal o general que tengui, no surt pas del no-res. Formulat de manera positiva, diríem que 
tota acció política s’alimenta d’un sòl adobat per una determinada visió particular i lligada a un 
lloc concret. Per dir-ho planerament: la tesi del particularisme militant diu que tots els movi-
ments polítics de base àmplia tenen els seus orígens en particularismes militants, això és, lluites 
particulars, en llocs i temps determinats.

El procés pel qual aquesta visió particular ha esdevingut eventualment més general és una 
de les qüestions que Harvey pretén abordar, com ell mateix diu, mitjançant un marc materia-
lista per a l’anàlisi que li permeti d’integrar l’espai, el lloc i l’entorn dins de les teories del procés 
social i també en el pensament sobre la política pràctica [practical politics] (Harvey, 1996). La 
qüestió rau en comprendre que el fet que una lluita particular —concreta i localitzada— trans-
cendeixi el seu àmbit local per a esdevenir una lluita més general implica necessàriament un 
«distanciament», una abstracció. I també hi ha el moviment contrari: impulsos aliens s’interio-
ritzen localment concretant de bell nou l’abstracte en quelcom arrelat al lloc. Aquí ja s’insinua 
una dialèctica que Harvey no acaba de desplegar en aquesta obra de 1996. Caldrà esperar uns 
anys per gaudir d’una anàlisi més meticulosa d’aquest procés essencial en el seu marc teòric.

En qualsevol cas, de moment l’autor es conforma a seguir la intuïció que s’amaga darrere 
de la formulació de Williams del particularisme militant. Tan és així que, per a l’autor gal·lès, 
una mostra del particularisme militant es palesa clarament en la història del socialisme a Gran 
Bretanya i una part significant de la història del País de Gal·les. En quin sentit ho trobam? En 
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paraules del propi Williams: «el caràcter únic i extraordinari de l’autoorganització de la classe 
treballadora ha estat que ha mirat de connectar lluites particulars en una lluita general, i ho 
ha fet d’una manera ben especial» (1989: 249). És aquí quan certs interessos particulars, ben 
ajuntats, esdevenen de facto l’interès general; ideals forjats fora de l’afirmativa experiència de 
solidaritats en un lloc —i una estructura de sentiment— es tornen generalitzats i universalitzats 
com a un model d’una nova forma d’humanitat que eventualment beneficia tothom. Aquesta 
és la manera en què es constata per a Williams la tesi del particularisme militant, segons la 
interpretació que en fa Harvey.

I això, que pels autors es palesa en la història britànica, no és difícil de generalitzar-ho. Com 
bé explica Harvey,

al cap i a la fi els revolucionaris francesos proclamaren doctrines dels «drets de l’home»; 
el moviment obrer internacional proclamava que la transició global al socialisme benefi-
ciava tothom; el moviment pels drets civils als Estats Units articulà una política de jus-
tícia racial universal; certs corrents del feminisme contemporani i del moviment ecolò-
gic projecten els seus particularismes militants en la base d’una reconstrucció social a 
gran escala que ens beneficiaria, inclòs ens salvaria, a tots (Harvey, 2007: 189).

Fins i tot en els anys 2000, Harvey (2003) considera que existeix una àmplia política de 
resistència, per exemple, al capitalisme i al neoliberalisme per tot el món. Aquesta resistència 
inclou formes de particularisme militant que són proactives. Sota el capitalisme això significa 
habitualment lluites per drets específics de grup que estan universalment declarats, però només 
parcialment conferits. Opina l’autor que el problema crític per aquesta àmplia gamma de lluites 
és canviar de marxa, transcendir les particularitats i concebre una alternativa «universal» per 
aquest sistema social que és la font de les seves dificultats. El capitalisme (unit al moviment 
modern i, potser, a un «occidentalisme» eurocèntric) realitzà això amb èxit davant dels mo-
des de producció preexistents, però els moviments opositors —el comunisme, l’ecologisme, 
el feminisme i inclòs l’humanisme i el multiculturalisme— també han construït una espècie 
de política universalista a partir dels seus orígens militants i particularistes; un procés que no 
ha estat exempt de problemes però que constitueix una mostra més del que Williams sembla 
suggerir: moltes, si no totes, les formes d’implicació política [engagement] tenen el seu sòl en 
alguna mena de particularisme militant. I això no és altra cosa que la formulació de la tesi del 
particularisme militant.

Però que les lluites polítiques més generals tenguin el seu origen en un particularisme mi-
litant no implica que siguin un particularisme militant. És important aclarir aquest punt puix 
que no podem assumir que l’experiència local i comunitària, allò que ha començat com una 
cosa local i afirmativa, pugi fer-se directament extensible i de manera aproblemàtica cap a un 
moviment molt més general. Aquest pas del particular al més general —a l’universal, direm 
més endavant— implica certes dificultats que només poden comprendre’s, precisament, mit-
jançant abstraccions, amb processos no accessibles a l’experiència directa local (Harvey, 1996).

D’aquesta manera, Harvey fa servir el concepte de particularisme militant per referir-se 
a la incrustació dels moviments socials i les lluites en un temps i lloc particulars que els hi 
proporcionen el seu context i significat però que poden limitar de manera perjudicial els seus 
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horitzons polítics i econòmics. Tal i com explica Callinicos (2006), la «pràctica teorètica» s’ha 
de construir com una dialèctica contínua entre el particularisme militant de les vides viscudes i 
la lluita per assolir la suficient distància crítica i separació per formular ambicions globals. Heus 
aquí la problemàtica que abordarem a continuació.

1.2.2. UNA POLÍTICA DE L’ABSTRACCIÓ

L’abstracció és fonamental per captar el funcionament de l’enfocament dialèctic. Tan és així 
que aquesta adquireix molta centralitat en l’obra del propi Marx, tot i que sembla que la qüestió 
no ha merescut gaire atenció per part de la literatura (Ollman, 2003). En general, es para aten-
ció a esbrinar o discutir per què certes abstraccions particulars es realitzen en el capitalisme; 
mentrestant, no passa el mateix en el cas de la comprensió del procés d’abstracció com a tal, 
al manco en l’ús que en fa Marx (Ollman, 2003). David Harvey tampoc no explicita el sentit 
que li dóna al terme «abstracció» en els textos que estem analitzant. Tanmateix, sí que podem 
sospitar que el seu ús del terme s’acosta al de Marx i, també, a la interpretació d’Ollman (2003), 
autor que Harvey segueix a l’hora de sistematitzar la dialèctica, com hem vist (Harvey, 1996).

Què en podem dir, per tant, de l’abstracció? La idea que s’amaga al darrere del terme és 
prou coneguda: no és el mateix allò què veiem que allò que realment veiem. Dit altrament, 
les nostres percepcions estan necessàriament acotades per uns límits que separen allò que és 
«rellevant» d’allò que no. De la mateixa manera, quan pensam en quelcom ens centram només 
en algunes de les seves qualitats o relacions. Molt del que es podria incloure, queda fora. Tot 
plegat parteix de reconèixer que tot pensament sobre la realitat comença per descompondre-la 
en parts i fer-la més manejable. L’activitat mental involucrada en establir aquestes fronteres, ja 
siguin conscients o inconscients (probablement les dues alhora) és el que anomenam procés 
d’abstracció (Ollman, 2003).15

Així, el mètode de Marx comença pel «real concret» (el món tal i com es presenta a nosal-
tres) i avança mitjançant l’«abstracció» (l’activitat intel·lectual de trencar aquest «tot» en les uni-
tats mentals amb les quals la pensem) cap al «pensament concret» (el reconstituït i ara comprès 
«tot» present en la ment) (Ollman, 2003: 60). Val a dir que, segons la lectura que en fa Ollman 
(2003), Marx arriba a fer servir quatre accepcions del terme «abstracció», totes elles lligades en-
tre sí. (1) Com a verb, l’activitat mental de subdividir el món en els constructes mentals amb els 
qual el pensam; (2) com a nom. És el resultat del procés, les parts en què la realitat ha estat par-
ticionada. Fins aquí, Marx estaria d’acord amb Hegel. Passa, però, que Marx afegeix dos nous 
sentits més al terme: (3) en referència al subordre de constructes mentals particularment mal 
ajustats. Ja sigui perquè són massa estrets, basats en aparences o mal composats, el cas és que no 
comprenen bé la matèria sobre la que versen. Aquesta tercera mena d’abstraccions es relaciona 
amb la ideologia; en són les seves unitats bàsiques, i resultat de viure i treballar en una societat 
alienada. Així passa, per exemple, amb el terme o l’«abstracció» llibertat [freedom]. En bona 
part de la crítica a la ideologia que fa Marx s’empra aquesta accepció d’abstracció. Finalment (4) 
Marx fa servir una quarta accepció del terme, referida a la particular organització d’elements en 

15 Tal i com indica Ollman (2003: 61), no se’ns ha d’escapar que l’«abstracció» és en sí mateixa una abstracció.
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el món real que proporcionen els fonaments objectius per moltes de les abstraccions de les que 
hem parlat abans. Les abstraccions en aquest quart sentit existeixen en el món i no només en la 
nostra ment com era el cas de les tres anteriors —que pertanyen a l’àmbit de la lògica. Aquesta 
mena d’abstraccions són els resultats objectius del funcionament del capitalisme i Marx les ano-
mena «abstraccions reals». És aquí on certes fronteres i connexions espacials i temporals surten 
a la llum, mentre que d’altres esdevenen enfosquides i fins i tot invisibles, fent que el que en la 
pràctica és inseparable aparegui separat (Ollman, 2003).

Hi ha quelcom que també esdevé d’importància cabdal: el nivell d’abstracció. És important 
tenir en compte els nivells de generalitat a l’hora de fer abstraccions. Marx no els defineix amb 
claredat, però sí que en certa manera es poden deduir (mai de manera absoluta) a partir de la 
pràctica d’abstracció que fa l’autor en les seves investigacions.16 La qüestió no rau en plantejar-se 
quin nivell d’abstracció és vertader, sinó més aviat quina és l’abstracció apropiada per enfron-
tar-se a un conjunt particular de problemes (Ollman, 2003). Així, cada noció i afirmació de 
Marx cal ubicar-la en un nivell d’abstracció. Això permet de «resoldre» moltes contradiccions 
aparents (Ollman, 2003).

Aquestes consideracions sobre l’abstracció ens seran útils per tornar al debat plantejat per 
Harvey sobre la fàbrica de cotxes a Oxford i el seu tancament. L’autor explica el dilema que sor-
geix quan tenim, d’una banda, que a curt termini era imperatiu defensar aquells llocs de feina 
puix que no hi havia cap alternativa raonable a la vista; però d’altra banda, és complicat mani-
festar-se inequívocament a favor de la conservació a llarg termini del que en realitat eren uns 
llocs de feina molt precaris. Els treballadors de la fàbrica, fortament imbuïts del particularisme 
militant en què s’havia forjat la seva lluita i solidaritat interna, contemplaven aquella lluita per 
la fàbrica com una batalla que el socialisme necessitava vèncer. El punt de vista de Harvey sobre 
aquesta qüestió, en canvi, se situava en un pla força diferent: calia desplegar certa abstracció 
per tal que el socialisme trenqués amb els seus vincles locals i avancés cap a convertir-se en una 
alternativa viable al capitalisme (Harvey, 1996).

Per ubicar aquest problema calia desplegar certes abstraccions diferents a les que operen en 

16 Així, es pot parlar de fins a 7 nivells principals d’abstracció basats en allò que persones, activitats i productes tenen en comú 
(Ollman, 2003): (1) Aquí i ara. El primer és el més específic, el que fa que cadascú de nosaltres, així com les nostres activitats i 
productes, sigui diferent de qualsevol altre. És el nivell de l’aquí i l’ara. Podem parlar de Joan. (2) El capitalisme modern. El segon 
nivell distingeix allò que és general a la gent, les seves activitats i productes en tant que existeixen i funcionen dins del capitalisme 
modern. Aquí ja no s’emfasitza quan feim abstraccions el nom propi d’algú (Joan) i en canvi es centra l’atenció en les qualitats 
que ens fan parlar d’un individu en tant que enginyer o en termes d’alguna ocupació que ha emergit en el capitalisme modern. 
Això fa que poguem considerar més gent: tota aquella que satisfà aquesta qualitat o aquella altra, i també un període temporal 
més llarg, el temps sencer en el qual aquestes qualitats han existit. De la mateixa manera, s’eixampla l’àrea espacial, arribant fins 
a un o diversos països. (3) El capitalisme. El capitalisme com a tal constitueix el tercer nivell. Les qualitats que hem remarcat 
anteriorment no tenen ja sentit aquí. Ara ens centram en les qualitats que fan aquesta persona (Joan) el típic treballador en el 
capitalisme, incloent les seves relacions amb el cap i el producte. Aquí ja s’inclou tothom que participa d’alguna manera en les 
relacions capitalistes en l’espai i el temps. (4) La societat de classes. Aquí trobam el nivell de la societat de classes. Aquest és el pe-
ríode de la història humana durant la qual les societats han estat dividides en classes basades en la divisió del treball. (5) La societat 
humana. Aquest nivell és el de la societat humana, que centra l’atenció en allò que persones, activitats i productes tenen en comú 
com a part de la condició humana. (6) El món dels éssers vius. Els dos darrers nivells no són tan importants per a Marx. El sisè seria 
la generalitat del món animal. (7) El món físic. El darrer nivell, i més general, és el que es centra en les qualitats que són part ma-
terial de la natura, incloent pes, extensió, moviment, etc. Tots aquests 7 nivells i llurs qualitats són presents simultàniament i són 
reals per molt que nosaltres els separem en les nostres abstraccions. És una mica com en les ciències físiques, que es divideixen en 
biologia, química, física etc. En funció del nivell en què centren l’atenció en cada moment. És important tenir clar que qualsevol 
coneixement sobre una realitat necessita de tots aquests nivells d’abstracció i generalitat, que es complementen.
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el sí del particularisme militant que encarnen els treballadors de la fàbrica. I això, en sí mateix, 
ja constitueix un conflicte també. Per la senzilla raó que aquesta transformació des d’un món 
conceptual, d’un nivell d’abstracció, fins un altre, pot amenaçar el propòsit comú i els valors 
que han forjat el particularisme militant en llocs concrets.

Una part del problema aquí era polític. És cert que part d’aquest dilema es pot interpretar 
en termes d’internacionalisme, estratègia i tàctica o, com diu Harvey, en termes «sectaris». Tan-
mateix, sempre ha existit la qüestió d’una política exclusivament basada en la fàbrica front una 
política més àmplia. Però el parer de Harvey és que no és només una qüestió de diferents tra-
dicions dins del marxisme; es tracta de diferents tipus d’abstracció que xoquen (2007). Certa-
ment, una part important del problema és de naturalesa epistemològica: es pot posar la fidelitat 
a unes abstraccions per damunt de persones reals? Què és el que constitueix una reivindicació 
privilegiada del coneixement i com podem jutjar, entendre, adjudicar i potser superar diferents 
coneixements interpretats en nivells d’abstracció molt distints i sota condicions materials radi-
calment diferents? (Harvey, 2007).

La línia argumental principal de Harvey és que una bona manera d’ubicar tot això és consi-
derar que existeixen diferents tipus i nivells d’abstracció i que es troben en tensió o directament 
entren en conflicte. El moviment des de solidaritats tangibles —enteses com a patrons de vida 
social organitzada en comunitats afectives i cognoscibles— cap a un conjunt de concepcions 
més abstractes de caire universal implica el moviment d’un nivell d’abstracció —adjuntat al 
lloc— cap a un altre nivell d’abstracció capaç de «moure’s» a través de l’espai.

Pensa Harvey que les novel·les de Williams plasmen el desplegament d’aquests dilemes 
i tensions. Hi ha termes com «la nostra comunitat» o «la nostra gent» de les mines de carbó 
que es transformen en «la classe treballadora organitzada», el «proletariat» i les «masses».17 I en 
aquest moviment alguna cosa s’ha de perdre: apareix la política de la negació, de la diferenci-
ació, la política de l’anàlisi abstracta. I aquesta tanmateix esdevé necessària per entendre què 
està passant. Tot plegat desplega una tensió entre diferents nivells d’abstracció, entre distintes 
comprensions de particularitats de llocs i la necessària abstracció requerida per dur aquestes 
comprensions en un reialme més ampli (Harvey, 1996).

Però endemés del nivell d’abstracció cal tenir en compte que també hi ha tipus diferents 
d’abstraccions. És en la novel·la Loyalties on Williams (1985) explora amb profunditat alguns 
d’aquests dilemes polítics. És el cas dels que sorgeixen a l’hora d’assolir una distància crítica 
—una certa abstracció— respecte de coses concretes. En un passatge es narra la conversa entre 
una mare i el seu fill mentre miren un retrat desfigurat del seu marit i pare, respectivament, 
mort feia anys. Mentre el fill sent aquell retrat com «intensament bonic», la vídua, furiosa, el 
troba «horrible» i insuportable. És un xoc violent de sensibilitats: el fill ha adquirit la suficient 
distància necessària per veure el retrat del seu pare com una obra d’art,  com un esdeveniment 
estètic, com una obra de bellesa precisament perquè pot captar i representar la lletjor de la des-
figuració amb un element de veritat elemental. A la mare, en canvi, no és pas la representació 
allò que li importa, sinó més aviat allò que està representat, que evoca el dolor absolut (Harvey, 

17 No sempre és necessari que canviïn els termes, sinó que també ens trobam, tal i com remarca Williams, amb termes com 
«veïnatge» o «societat» que tenen significats molt diferents —amb assumpcions també diferents— en funció del context espacial i 
temporal (Williams, 1989).
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1996).
No hem de caure en l’error de pensar que aquestes tensions suposen un problema greu. De 

fet, Williams suggereix no només que les tensions d’aquesta naturalesa mai no poden ser resol-
tes sinó que no hem d’esperar pas que ho siguin.18 Mantenint-les obertes perpètuament estam 
mantenint encesa la font primària pel pensament creatiu i les pràctiques necessàries per assolir 
el canvi social progressiu (Harvey, 1996). No és casual, segons el parer de Harvey, que Ray-
mond Williams no volgués separar les seves novel·les de les teoritzacions culturals. Precisament 
l’autor gal·lès triava la novel·la com a mitjà per parlar de certes qüestions. Harvey creu que això 
és així perquè Williams

sempre vol remarcar que les decisions personals i particulars preses en condicions donades 
són la vertadera essència del canvi històric-geogràfic. La novel·la no està sotmesa a límits com 
sí passa amb altres formes de pensament més analítiques. Sempre hi ha opcions i possibili-
tats, tensions i diferències perpètuament irresoltes, subtils canvis en les estructures de senti-
ment, els quals alteraran les condicions del debat i de l’acció política (Harvey, 2007: 185).

És una manera de visualitzar i plasmar les alternatives en tant que encarnades en una perso-
na concreta. Williams ens recorda, doncs, com aquestes persones, en virtut de les eleccions que 
han fet i de la manera en què han viscut les seves vides, són «històricament presents» (Harvey, 
1996). En quin sentit? La ficció de Williams mostra com la internalització local d’aquests va-
lors depèn, en un moment donat, d’una persona concreta i les seves decisions. És per això que 
Harvey explica que el lloc i l’abast rellevant de l’acció política no poden ser resolts fora d’una 
manera dialèctica de definir les lleialtats a un lloc a través de l’espai. I dins d’aquestes lleialtats 
sempre trobarem una peculiar tensió entre resistència i complicitat als processos socials domi-
nants (Harvey, 1996).

En aquest sentit, i a partir d’un altre passatge de Williams, Harvey diu que gràcies a la «in-
crustació» veiem l’habilitat de les persones, com a éssers socials, de perpetuar i nodrir en les se-
ves vides quotidianes i pràctiques culturals la possibilitat de valors comuns en el bell mig d’una 
cridanera heterogeneïtat de creences. El manteniment d’aquests valors depèn crucialment, en 
canvi, d’una mena de relació interpersonal que típicament succeeix en llocs particulars (Har-
vey, 1996). O, dit altrament, gràcies a la «incrustació» de l’acció política en la «cultura íntima», 
es produeix una internalització local de valors aliens.

De la mateixa manera que hi ha una internalització real de valors capitalistes (Harvey, 
1996) mitjançant un procés en què impulsos externs esdevenen una «estructura de sentiment» 
molt local, podem dir que també hi ha internalització d’altres tipus de valors.19 A través d’una 
de les històries de Williams es veu com es produeix la realització de la consciència de classe i 
una comprensió de la possibilitat d’una alternativa real. Però aquesta possibilitat ha arribat a 

18 Harvey (1996) interpreta que aquesta manera de plantejar els dilemes és semblant a la que fa servir Bertolt Brecht en les 
seves obres, que consisteix a deixar les conclusions obertes.

19 El propi Williams comenta, en un passatge, que li produeix certa tristesa veure com s’adopten maneres de pensar i llenguat-
ges del propi centre de poder en el context de la societat capitalista. Un mode de pensament que realment ha convertit relacions 
entre persones en relacions entre coses o relacions entre conceptes. És una tensió, comenta Harvey (1996), entre els diferents 
nivells i tipus d’abstracció als quals els individus apel·len amb la intenció d’entendre la seva relació amb el món.
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través de la internalització dins del lloc i la comunitat particular dels impulsos originats des de 
fora (Harvey, 1996).

Aquí arribam a un punt clau a l’hora d’entendre com operen els particularismes militants. 
La qüestió no és només el nivell d’abstracció amb el qual les diferents representacions operen, de 
més concret o particular fins a més general o universal. També cal parlar del tipus d’abstracció 
realitzable donades les diferents maneres d’adquirir coneixement del món: des de l’aprehensió 
més «local», carregada de compromisos pràctics i relacionats amb la vida quotidiana, fins a 
l’aprehensió més «global», que és més desinteressada.

Es tracta de dos tipus d’abstraccions eventualment conflictives i contraposades; la clau és 
comprendre que la «local» no és pas una aprehensió inferior o més limitada que la «global»: són 
simplement maneres diferents de copsar la realitat. Tal i com remarca Ingold, encara que en un 
context diferent,

[t]his point brings me back to the distinction [...] between ‘local’ and ‘global’ perspectives. The dif-
ference between them, I contend, is not one of hierarchical degree, in scale or comprehensiveness, 
but one of kind. In other words, the local is not a more limited or narrowly focused apprehension 
than the global, it is one that rests on an altogether different mode of apprehension – one based on 
an active, perceptual engagement with components of the dwelt-in world, in the practical business 
of life, rather than on the detached, desinterested observation of a world apart (Ingold, 1993: 40).

Tot plegat apunta cap a una conclusió que ja hem avançat: la qüestió de les lleialtats és de-
finida, doncs, alhora pel nivell i pel tipus d’abstracció a través de la qual les qüestions polítiques 
són formulades. Segons el parer de Harvey, Williams mira de definir una relació complemen-
tària, fins i tot dialèctica, entre aquestes dues visions (Harvey, 1996).

El dilema de la fàbrica que aborda Harvey té quelcom de tot això:

No serveix de res de dir als miners del Gal·les del Sud que tot allò que els envolta és un desastre 
ecològic. Ells ja ho saben. Hi viuen. Hi han viscut per generacions [...] No els hi pots dir a perso-
nes que han dedicat la seva vida i comunitat a cert tipus de producció que tot això ha de canviar. 
Hom no els hi pots dir: sortiu de les indústries perjudicials, sortiu de les indústries perilloses, fem 
quelcom millor. Tot s’haurà de fer mitjançant negociació, mitjançant negociació equitativa, i cal-
drà mantenir-la ininterrompudament al llarg del camí (Williams citat a Harvey, 2007: 198-199).

Per tot això els particularismes militants han estat en molts sentits profundament conserva-
dors, perquè descansen en la perpetuació de patrons de relacions socials i solidaritats comunità-
ries —lleialtats— assolides sota certa casta d’ordre industrial opressiu i indiferent. Ens trobam 
que algunes lluites (mantenir una mina oberta, salvar la planta de cotxes) poden estar defensant 
uns llocs de feina que són opressió i explotació (Harvey, 1996). Quina és l’explicació d’això?

Plantegem-ho d’una altra manera: poden sobreviure les identitats polítiques i socials, for-
jades sota un ordre industrial opressiu que opera de tal manera en tal lloc, al col·lapse o a la 
transformació radical d’aquest ordre? La resposta immediata sembla ser «no». Si això és així, 
aleshores la perpetuació d’aquestes identitats polítiques i lleialtats requereix la perpetuació de 
les condicions opressives que les erigiren. Els moviments de classe poden, per tant, cercar la 
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perpetuació o el retorn de les condicions d’opressió que els feren néixer (Harvey, 1996).20 És 
possible rompre el patró, l’entramat, escapar de la dependència? Harvey creu amb fermesa que 
sí. Així, els moviments de classe treballadora poden mantenir un impuls revolucionari mentre 
assumeixen noves identitats polítiques sota condicions de feina i vida transformades. Es tracta, 
clar, d’un procés llarg i difícil que per força ha de ser negociat de manera equitativa i lenta 
(Harvey, 1996).

El capitalisme, les darreres dècades, fortuïtament ha anat eliminant molts dels particula-
rismes militants que tradicionalment han alimentat la política socialista. Per això el futur del 
socialisme depèn d’aconseguir evitar el tancament d’una planta de cotxes? Harvey defensa que 
no. Ara bé, no vol dir que s’hagi d’abandonar la política de classe per la dels «nous moviments 
socials», sinó que s’han d’explorar diferents formes d’aliances que puguin reconstituir i renovar 
la política de classe (Harvey, 1996).

Harvey conclou aquesta primera aproximació al particularisme militant explicant una altra 
dimensió per tot això. Té a veure amb la qüestió de l’escala espacial i l’horitzó temporal. Pel que 
fa la primera, s’ha remarcat que hi ha darrerament una manca d’atenció a la qüestió de l’escala 
per part de les teoritzacions socialistes. Tenim problemes per saber si, per exemple, la repressió a 
la Plaça Tiananmen fou un esdeveniment local, regional, estatal o internacional. «Com podem 
concebre críticament aquestes escales, com podem fer traduccions entre elles?» —es demana 
Harvey (1996). El capitalisme com a sistema social ha gestionat no només per negociar sinó 
sovint per manipular activament aquests dilemes d’escala en les seves formes de lluita de clas-
ses. On comença i acaba, però, el lloc? Hi ha una escala més enllà de la qual el particularisme 
militant esdevé impossible de sostenir-se? El problema, segons Harvey, de la política socialista 
és trobar maneres de respondre aquestes qüestions, no en un sentit final, sinó precisament 
definint modes de comunicació i traducció entre diferents tipus i nivells d’abstracció (Harvey, 
1996). I aquesta és la tasca que Harvey abordarà en textos posteriors que també versen sobre el 
particularisme militant, aquest cop de manera més sistemàtica.

1.3. DEL PARTICULARISME MILITANT A L’AMBICIÓ GLOBAL

Anys després de la primera aproximació de Harvey a la noció de «particularisme militant», 
l’autor la torna a rescatar i n’amplia les reflexions al voltant d’ella en un text per a uns congres-
sos que posteriorment es publicaria en el llibre Spaces of Capital (2000), amb edició en llengua 
castellana del 2007. En aquest cas, en motiu de l’anàlisi dels moviments socials de base en el 
context urbà. Per la qual cosa, fa explícit un marc teòric que permet comprendre millor el paper 
d’aquests moviments en les transformacions socials i urbanes. En aquesta nova aproximació 
queda força clar que l’autor eixampla molt més les explicacions del particularisme militant i del 
seu paper en l’articulació espacial i temporal dels moviments.

Harvey  parteix de la constatació d’una paradoxa en el si dels estudis dels moviments so-
cials urbans. Si hom revisa la història de les ciutats i del pensament sobre les mateixes veurà 

20 Harvey (1996) fa una analogia, en aquest punt, amb aquelles dones que han assolit llur sentit de sí mateixes sota condicions 
de violència masculina, que poden tornar una vegada i una altra a viure amb homes violents.
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que ha estat marcada periòdicament per un intens interès per la funció transformadora dels 
moviments socials urbans i de l’acció comunal. Explica Harvey (2007) que aquests moviments 
s’interpreten de diferents maneres en funció de les condicions històriques i geogràfiques. Tan-
mateix, diu Harvey, és curiós com les interpretacions acadèmiques, intel·lectuals i polítiques de 
l’activisme de base «han decaigut, fluït i divergit sense una relació clara u obvia de les pròpies 
activitats reals», fins al punt que molts d’esdeveniments «agafen per sorpresa els teòrics urbans» 
(Harvey, 2007: 205).

La qüestió sorgeix en el debat sobre si les activitats de base són eficaces, en sí mateixes, 
per canviar o transformar quelcom que no siguin les pròpies condiciones immediates. Harvey 
constata que generalment se sol considerar que aitals moviments no equivalen a més que per-
torbacions menors en els corrents més profunds de canvi socio-ecològic. Però fins i tot l’analista 
més escèptic es veuria obligat a demanar-se per què una i altra vegada polítics i teòrics socials 
recorren a moviments de base locals com una espècie de «graner» del qual poden sorgir grans 
canvis socials. Heus aquí la paradoxa: malgrat se solen considerar els moviments de base com 
quelcom residual i fins a cert punt anecdòtic pel que fa les anàlisis teòriques més àmplies, hom 
no pot evitar tornar-hi una i altra vegada (Harvey, 2007). Hi ha d’haver, per tant, una manera 
més general d’entendre el paper dels moviments socials urbans, que superi les interpretacions 
merament episòdiques i particularistes. És possible? Aquí Harvey mira d’explorar un marc 
teòric provisional per respondre aquesta pregunta (Harvey, 2007).

1.3.1. UN MARC TEÒRIC PELS MOVIMENTS DE BASE

Harvey proposa un esquema dialèctic entre les persones individuals i els processos socials gene-
rals. Així, els moviments de base (en tant que patrons de solidaritat locals, i els particularismes 
militants que encarnen) són mediadors entre l’individual i el procés social. Aquest esquema es 
pot abordar analíticament en dues direccions: (1) hi ha una dialèctica entre els moviments de 
base i els processos polítics més generals; (2) hi ha, alhora, una dialèctica entre les persones in-
dividuals i els moviments de base. Per abordar la primera de les direccions, Harvey parla de la 
relació —dialèctica— entre universalitat i particularitat; pel que fa la segona, l’autor plasma la 
seva concepció relacional de la persona. A continuació comentarem de manera detallada aquest 
marc teòric i el mode en què, segons Harvey, s’exerceix aquesta funció de mediació.

Per començar cal aclarir una cosa. Si Harvey vol caracteritzar els moviments de base com 
essencials per comprendre la dinàmica dels processos socials, no quedarà més remei que analit-
zar el que anomenem la «localitat» o «comunitat», que és l’àmbit on es forgen les solidaritats que 
caracteritzen aitals moviments.21 En aquesta empresa, articular el lloc i avaluar la importància 
del particularisme militant —la reunió d’individus sota patrons de solidaritat locals— dins 
d’un marc polític més ample esdevé una tasca crucial per a la teoria i pràctica urbanes (Harvey, 
2007) i, afegim, la comprensió dels moviments socials en un sentit ample.

21 Harvey explica que, en alguns casos, com el recurs al comunitarisme (o fins i tot a una forma de comunalisme inspirada 
per creences religioses o ecològiques), aquests conceptes s’han tornat més fundacionals que instrumentals en la recerca de formes 
alternatives de canvi social (2007).
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Ara bé, tenint en compte la concepció dialèctica de Harvey, ja podem imaginar que en 
parlar de la «comunitat» ens referim a una formulació processual d’aquesta. En efecte, aital 
«comunitat» s’ha d’entendre com un «procés de reunió», no pas com un objecte. Per això cal 
parar atenció als patrons de solidaritat que radiquen en la seva base, que en són constitutius. 
Uns patrons que són contingents i dinàmics: es produeixen, es sostenen i es dissolen quasi 
constantment.

Per què diem «quasi»? Senzillament, perquè al mateix temps cal reconèixer les qualitats 
«objectuals», les més fixes, del que es crea. Tot plegat es situa també dins d’una dialèctica de la 
relació «procés-objecte» que en molts casos d’estudis urbans sol passar per alt (Harvey, 1996, 
2007). Això ens indica que en el si de la comunitat actuen, en conflicte, mecanismes que ten-
deixen a la institucionalització i mecanismes que tendeixen a la dissolució de la pròpia comu-
nitat. Aquest dinamisme implica, per exemple, que sempre plana per la comunitat l’amenaça 
de la seva precipitació fora del procés social. O que també es produeix una lluita tangible per 
definir els seus límits i abast (de vegades inclòs el seu territori específic) i les seves normes i con-
dicionaments per a la participació i la pertinença (tan crucials per a la formació d’identitat). La 
lluita social pot crear i sostenir les seves institucions.22 Aitals lluites modelen simultàniament la 
comunitat, la percepció de quina és la forma de viure adient, i les identitats dels qui es troben 
dins de la seva esfera d’influència. Precisament dintre d’aquestes lluites hem de cercar indicis i 
possibilitats de formes insurgents de canvi i l’intent d’assolir una justícia social i mediambiental 
(Harvey, 2007).

Però la reconstrucció i reimaginació de la «comunitat» —heus aquí una tesi central en 
el plantejament de Harvey— només funcionen en les direccions més generals si connecten i 
s’integren en una política de base més àmplia que s’enfronti d’una manera o altra a la situació 
imperant. Al mateix temps, la cristal·lització d’una forma relativament permanent i coherent 
d’organització local, tot i que insuficient, és una condició necessària per a accions polítiques 
més àmplies. Això significa que s’han d’establir sistemes d’autoritat, formació de consens i «re-
gles de pertinença», i que aquests es tornen inevitablement excloents en certs aspectes i fins i tot 
controlen els processos socials que cimentaren en un principi les solidaritats. La dialèctica entre 
el flux lliure de processos implicats en la imaginació i en la construcció de quelcom anomenat 
«comunitat», d’un banda, i la permanència impassible d’una presència política institucionalit-
zada, per l’altre, radica en el contradictori nucli d’allò en què es basa el particularisme militant 
(Harvey, 2007).

I és aquí on Harvey torna a definir i exposar la tesi del particularisme militant, a la qual diu 
adherir-se «amb fermesa», i que sosté que

totes les polítiques (no importa de quin tipus siguin ni si el seu objectiu és local, urbà, regional, 
nacional o planetari) tenen el seu origen en el desenvolupament col·lectiu d’una visió política deter-
minada, per part de persones determinades, en llocs i moments determinats (Harvey, 2007: 206).

Se suposa, doncs, que hi ha un corrent de ferment de base present en tots els llocs i locali-

22 Mitjançant xarxes socials i forces col·lectives com les esglésies i altres institucions religioses, els sindicats, les organitzacions 
veïnals, els governs locals, i similars (Harvey, 2007).
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tats, tot i que els seus interessos, objectius i formes organitzatives són normalment fragmentaris, 
múltiples i d’intensitat variada. L’única pregunta interessant sota aquesta formulació és: com 
i quan aquests particularismes esdevenen suficientment coherents internament, i en darrera 
instància integrats o metamorfosejats en una política més àmplia (Harvey, 2007).

Podríem pensar que el particularisme militant funciona com a força conservadora aparent-
ment inamovible que garanteix el manteniment de l’ordre existent. Fins i tot quan aital política 
adopta una fressa democràtica o radical, tendeix a utilitzar pràctiques excloents i autoritàries 
(Harvey, 2007). Així, la major part de les polítiques i les formes d’acció col·lectiva —considera-
des en un sentit molt ampli— conserven i sostenen el sistema existent, encara que eventualment 
aprofundeixin algunes de les seves contradiccions internes, ecològicament, política i econòmica 
(Harvey, 2003).

Encara que no sempre és fàcil definir la diferència entre les polítiques insurgents de tipus 
progressista i les pràctiques excloents i autoritàries, Harvey vol deixar clar que els particularis-
mes militants no són inherentment conservadors (2003; 2007).23 Hi ha exemples que permeten 
d’il·lustrar com les formes insurgents i progressistes de la política poden connectar amb movi-
ments de base. Més encara: la política insurgent i transformadora es barreja constantment amb 
les mobilitzacions locals. Nogensmenys, la pròpia història del moviment obrer és la història 
de com particularismes militants s’han unit d’una manera molt especial en una direcció pro-
gressista (Williams, 1989). Entendre com es construeixen o es poden construir les solidaritats 
locals i les cohesions polítiques és essencial per pensar com podrien fer-se realitat les propostes 
de canvi social (especialment, diu l’autor, les que emanen dels cercles ideològics, polítics i intel-
lectuals) (Harvey, 2007).

En aquest marc en què la comunitat es troba en un fràgil equilibri entre la seva dissolució 
i la institucionalització sòlida, Harvey (2007) proposa una distinció entre la comunitat «en sí 
mateixa» i la comunitat «per a sí mateixa». En el que podria ser una analogia de la distinció que 
fa Marx entre «classe en sí» i «classe per a sí», tenim que la comunitat «en sí mateixa» té signifi-
cat com a part d’una política més ampla, mentre que la comunitat «per a sí mateixa» degenera 
quasi invariablement en exclusions i fragmentacions regressives.

Existeix llavors el perill de què allò objectiu i institucionalitzat que denominam comunitat 
apagui els processos vius que la feren néixer. Les organitzacions de comunitat poden tornar-se 
buides en el nucli i susceptibles d’experimentar un col·lapse fàcil i quasi instantani quan són 
posades en qüestió, o de ser fàcilment manipulades per forces polítiques externes. Per a funci-
onar com agents de canvi significatius, per tant, aquests moviments han de mantenir-se forta-
ment alimentats per processos de formació i reafirmació de solidaritat. Però un dels principals 
mitjans pels que una comunitat pot mantenir-se viva per a les seves parts constitutives i resistir 
l’efecte mortal de convertir-se en quelcom «per a sí mateix» és estar integrada en processos més 
amplis de canvi social. Heus aquí la brillant paradoxa que ens proposa Harvey (2007): les mili-
tàncies de base només seguiran vives i fortes en tant que renunciïn a la particularitat que les ha 
fet néixer i s’insereixin en dinàmiques més generals que transcendeixin la problemàtica local.

23 Per exemple, la d’associacions de propietaris d’habitatges que defensen els seus drets de propietat. Fins i tot importants 
defensors del nou comunitarisme argumenten que el principi de comunitats tancades i envoltades de barreres és una contribució 
progressista a l’organització de la vida social (Harvey, 2003).
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D’aquesta manera, sosté Harvey que els moviments particularistes militants han d’allar-
gar-se en l’espai i el temps per formar processos político-econòmics més amplis o inserir-se 
en un procés de canvi històric-geogràfic més integrat i de base més àmplia. El particularisme 
militant i les solidaritats locals han d’entendre’s, per tant, com a mediadors crucials entre cada 
persona i una política més general. La seva vitalitat i influència depèn crucialment de com 
duguin a terme aquesta funció mediadora. Entendre el seu emplaçament d’aquesta manera, 
localitza la seva importància en funció de les relacions establertes cap a dins amb els individus 
que les composen i cap a fora amb el món més ampli de la política econòmica (Harvey, 2007).

El repte clau al que ens enfrontam, segons Harvey, és la producció de «comunitat» i «unir-
se per a l’acció col·lectiva» d’alguna manera i articular el lloc i el significat d’aquests fenòmens 
dins d’un marc polític més ample. Això significa traduir a una escala diferent d’aquella en què 
es troba la persona política encarnada. La comunitat s’hauria de considerar com una relació de-
licada entre processos fluids i normes de pertinença i associació relativament permanents (com 
les que formalment imposa l’Estat-nació). La lluita tangible per definir els seus límits i abast (de 
vegades fins i tot territoris i fronteres), per crear i sostenir normes i institucions mitjançant for-
ces col·lectives tals com les formes constitucionals, els partits polítics, les esglésies, els sindicats, 
les organitzacions veïnals, els governs locals, etc., ha demostrat ser fonamental en la recerca 
d’alternatives a l’egoisme de l’individualisme de mercat personalitzat. Però, i aquesta és una 
tesi fonamental del plantejament de Harvey, el refer i reimaginar la comunitat funcionarà en 
direccions progressistes només si es connecta en route amb una política insurgent i radical més 
generalitzada. Això significa que ha d’existir un projecte radical (es defineixi com es defineixi). 
Segons Harvey, doncs, els moviments d’«oposició» (oposats fonamentalment a aquells que es 
dediquen a reforçar la situació existent) han de definir una alternativa a aquest sistema social 
que és la font de les seves dificultats (Harvey, 2007).24

Tanmateix, l’arrelament i el poder organitzat que la comunitat ofereix com a base per a 
l’acció política és crucial inclòs si la seva coherència requereixi sistemes d’autoritat, consens i 
«normes de pertinença» democràticament organitzats. Aquesta construcció d’identitats col·lec-
tives, de comunitats d’acció, de normes de pertinença, és un moment crucial en la traducció 
d’allò personal i d’allò polític a un terreny més ample de l’acció humana. Alhora, la formació 
d’aquestes col·lectivitats crea un entorn i un espai (de vegades relativament durables com l’Es-
tat-nació) que modelen la persona política així com les formes en les que allò personal és i pot 
ser polític. La qüestió rau en comprendre el plantejament contradictori de què «la creació de 
normes que sempre constitueix la comunitat ha de contraposar-se a la ruptura de normes que 
sempre contribueix a les transformacions revolucionàries» (Harvey, 2003: 275). A continuació 
abordarem les dues direccions en què els particularismes militants fan una mediació vital entre 
persones i processos socials generals.

1.3.2. LA DIALÈCTICA ENTRE ELS MOVIMENTS DE BASE I ELS PROCESSOS MÉS GENERALS: ENTRE LA 

24 En aquest punt Harvey no explica què entén per moviments d’«oposició». Per exemple no queda clar si la socialdemocràcia o 
el social liberalisme podria considerar-se moviment opositor. No és cap qüestió menor puix que el lloc on es posi aquesta frontera 
determina certs límits estratègics de l’actuació política.
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PARTICULARITAT I LA UNIVERSALITAT

Havíem vist que Harvey apunta dues direccions analítiques per veure de més a prop aquesta 
dialèctica entre l’individual i els processos generals que té els moviments de base com a media-
dors. Com és evident, caldrà filar molt més prim per comprendre amb plenitud el plantejament 
de l’autor. En aquesta secció veurem la primera d’aquestes dues direccions: la que estableix una 
relació dialèctica entre els moviments de base i els processos generals. Hem de tenir en compte 
que aquesta separació analítica entre les dues direccions de la dialèctica no es dóna de manera 
separada en realitat, simplement és una escletxa teòrica que fem per facilitar la comprensió del 
procés.

Així doncs, Harvey és del parer que el problema crític de l’enorme existència de lluites lo-
calitzades i particularistes és transcendir la particularitat i assolir una concepció més global, si 
no universal, de la política. És només en la mesura que transcendeixen llurs particularitats que 
aquests moviments solen adquirir interès pel teòric o pel partidari del canvi social. Per això és 
tan important conèixer com es pot donar aquesta transcendència (Harvey, 2007).

L’autor reconeix que hi ha molt per aprendre de l’estudi del registre històric i geogràfic dels 
moviments de base en general i dels moviments socials urbans en particular, així com de les de-
claracions sintètiques a les que arriben estudiosos com Raymond Williams o Manuel Castells. 
Però Harvey cerca una forma més general i teòrica de situar el problema (2007). I aquesta no és 
altra que fer servir la dialèctica i la manera que aquesta té d’abordar la qüestió de la particulari-
tat i la universalitat. Ras i curt: sempre existeix la universalitat en relació a la particularitat; no 
poden separar-se l’una de l’altra encara que siguin moments distintius de les nostres operacions 
conceptuals i dels nostres compromisos pràctics (2007). A tall d’exemple, Harvey explica que 
la idea de justícia social adquireix universalitat mitjançant un procés d’abstracció d’exemples i 
circumstàncies particulars; però, una vegada establerta com a principi o com a norma accepta-
des, torna a fer-se particular al actualitzar-se mitjançant accions particulars en circumstàncies 
particulars. Però l’orquestració d’aquest procés no és quelcom immediat. Al contrari: depèn 
d’institucions mediadores (per exemple, la llengua, les lleis i les costums en territoris donats i en-
tre grups socials específics). Aquestes institucions mediadores «tradueixen» entre particularitats 
i universals, i esdevenen guardians dels principis universals i àrbitres de la seva aplicació. Per la 
mateixa raó també es converteixen en centres de poder (Harvey, 2007).

Aquesta és, en termes generals, l’estructura establerta pel capitalisme, en el que l’Estat i 
altres institucions (ara suplementades per diverses institucions internacionals com el BM, FMI, 
ONU i OMC) són fonamentals com a «comitès executius» dels interessos sistèmics del capita-
lisme. De fet, el propi capitalisme està farcit de mecanismes de conversió d’allò particular (fins 
i tot allò personal) en universal i viceversa d’una manera dinàmica i interactiva. Històricament, 
el principal mediador ha estat l’Estat-nació amb totes les seves institucions, incloses les que 
dirigeixen la circulació dels diners (Harvey, 2003). Precisament per això els particularismes 
militants forjats en solidaritats d’oposició als efectes del capitalisme estaran més «blindats» als 
seus efectes perversos si s’insereixen en un corrent d’oposició més ampli. Una comunitat «per 
a sí mateixa», tancada, esdevindrà molt més porosa i vulnerable al buidatge dels patrons de 
solidaritat que la feren néixer i eventualment serà utilitzada com a eina més de reforçament del 
propi capitalisme.

Tornant a la relació entre el particularisme i la universalitat hem de dir que, per a Harvey, 



342

CAPÍTOL 5

cap ordre social no pot evadir la qüestió dels universals. Segons el seu parer, per tant, la crítica 
«radical» contemporània a l’universalisme «està tristament extraviada»: hauria de centrar-se en 
les institucions de poder específiques que tradueixen entre particularitat i universalitat, en lloc 
d’atacar l’universalisme en sí. Clarament, aitals institucions afavoreixen certes particularitats 
(com els drets dels propietaris) per damunt d’altres (com els drets dels productors directes) i 
promouen un tipus específic d’universal (Harvey, 2003).

Endemés, el moviment de la particularitat a la universalitat implica necessàriament una 
«traducció» del concret a l’abstracte. Atès que l’abstracció incorpora una violència, sempre exis-
teix en política una tensió entre la particularitat i la universalitat. Recordem, si no, l’episodi del 
tancament de la fàbrica de cotxes d’Oxford. Aquesta tensió és oberta: d’una banda pot consi-
derar-se una tensió creativa, però també —com sol ser més habitual— una força destructiva i 
immobilitzadora en la que institucions mediadores inflexibles acaben dominant les particulari-
tats en nom d’un principi universal (Harvey, 2007).

El cas del capitalisme complica encara més aquesta qüestió. Passa que el capitalisme exigeix 
el canvi com a condició de la seva pròpia supervivència. Això fa que la tensió creativa dins de 
la dialèctica entre particularitat i universalitat sigui més difícil de reprimir. En tals condicions, 
les institucions mediadores no poden permetre’s l’ossificació. De tot plegat n’emergeix una con-
figuració òptima de permanència suficient de les formes institucionals i espacials (per exemple 
governació urbana i infraestructures físiques) per proporcionar seguretat i continuïtat, unides 
a una negociació dinàmica entre les particularitats i els universals per obligar les institucions 
mediadores i les seves estructures espacials associades a ser el més obertes possible (Harvey, 
2007).25 Harvey reconeix la virtut del capitalisme a l’hora de funcionar en aquesta escletxa: la 
de l’equilibri entre la permanència i el canvi que és una de les claus de la seva perpetuació en 
l’espai i el temps. Per això l’autor considera que qualsevol alternativa al capitalisme, si vol tenir 
èxit, ha de seguir el seu exemple en aquest sentit: ha de trobar maneres de negociar entre la 
seguretat transmesa per les institucions i les formes espacials fixes, d’una banda, i la necessitat 
de ser obert i flexible en relació amb les noves possibilitats socioespacials, per l’altra (Harvey, 
2007).

Què implica aquesta proposta en termes pràctics? Simplement, l’exigència que els movi-
ments de base siguin part integrant de qualsevol procés de negociació de futures trajectòries de 
desenvolupament. Sense ells, els universals es mantindran buits i remots en el millor dels casos, 
o es convertiran en imposició autoritària, en el pitjor. Permetre que funcioni la dialèctica entre 
les bases i les autoritats mediadores esdevé una estratègia fonamental per cercar el canvi social 
de qualsevol tipus (fins i tot l’exigit per mantenir en moviment la dinàmica capitalista). Això 
és així —diu Harvey— fins al punt que si no existissin els moviments de base, les estructures 
de poder d’ordre més elevat haurien d’inventar-los, donar-los forma i implantar-los, com sovint 
ha passat quan partits polítics han creat organitzacions de veïns o les institucions religioses han 
colonitzat espais mitjançant les conversions i la formació de congregacions. La dialèctica entre 
particularitat i universalitat és un vague pretext per les relacions entre diferents fonts de poder: 
locals i més generals. I sovint és una relació esbiaixada la que contemplem, en el sentit que el 

25 Harvey (2007) veu clar que el capitalisme ha funcionat d’aquesta manera i posa l’exemple de com es reinterpreta la llei per 
afrontar noves condicions socioeconòmiques i com s’han construït les noves estructures espacials i espacialitats.
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poder no està necessàriament distribuït de manera uniforme en les diferents escales. La política 
de base esdevé en centre d’interès quan comença a assumir les seves pròpies competències (mit-
jançant el seu propi esforç o per defecte) enlloc de simplement derivar-les instrumentalment 
d’un poder d’ordre més elevat com l’Estat-nació (Harvey, 2007). En definitiva, la particularitat 
i la universalitat estan dialècticament lligades i el mecanisme pel qual hi ha una circulació en-
tre una i l’altra són les institucions mediadores. A continuació aprofundirem en aquesta peça 
fonamental del marc que planteja Harvey.

1.3.3. INSTITUCIONS, MEDIACIONS I TRADUCCIONS

Què en podem dir de les institucions i la seva «tasca» de mediació? D’entrada, que el seu paper 
és crucial a l’hora d’articular els processos socials i mediar la dialèctica entre particularitat i uni-
versalitat. Moltes d’aquestes institucions esdevenen centres de formació del discurs dominant a 
més de centres per a l’exercici del poder. Explica Harvey que

[s]ovint aitals institucions s’organitzen territorialment i defineixen una esfera d’acció en una es-
cala espacial determinada. Les institucions intermitges prenen normalment el particularisme 
militant actiu en el nivell de base local i el fan servir o el tradueixen, tant teòricament com en 
el referent a l’acció material, per a construir un ordre espacial factible que faciliti certs proces-
sos socials que operen en una escala espacial molt distinta (per exemple, la de la metròpolis en la 
seva totalitat). En el procés, formulen necessàriament principis universals (tals com la zonificació 
jurídicament vinculant i els controls d’ús de terrenys o, de manera més informal, les polítiques 
de creixement intel·ligent, les filosofies en pro de l’aliança sector públic/sector privat o l’empresa-
rialisme urbà) com a guies per a l’acció. És necessari prendre decisions, per suposat, i l’autoritat 
i el poder arbitraris estan invariablement implicats en el procés. Els principis universals (posem 
per cas els de planejament i control urbà i d’organització dels veïnatges) poden imposar-se des 
de dalt. Però existeix llavors el perill de buidar de contingut les institucions locals, per la desa-
parició gradual dels processos de formació de solidaritat en la seva base (Harvey, 2007: 212)

Cal matisar que cap de les institucions mediadores no sorgeix del no-res ni està situada fora 
de la dialèctica procés-objecte del procés social considerat en la seva totalitat. En conseqüència, 
el que identificam són capes d’institucions mediadores, sovint organitzades en una jerarquia 
aproximada, que operen com a centres de transmissió a través dels quals flueixen de manera 
desigual els processos socials (Harvey, 2007).

Posem per cas, el dels governs metropolitans. Aquests operen en una complexa relació de 
moviments de base i, un moment donat, poden veure’s obligats a competir econòmicament 
entre sí per inversions. Així, solen acabar imposant als moviments de base una lògica derivada 
de la globalització competitiva. Però que això sigui el més habitual, explica Harvey (2007), no 
vol dir que el govern metropolità no pugui organitzar-se com a força opositora (i no acatadora) 
en relació a les forces del mercat neoliberals. Pot servir de «protector» de les localitats davant 
dels estralls del neoliberalisme o, en casos com el de Porto Alegre, convertir-se en graner actiu 
d’alternatives de base.

La tasca política dels moviments d’oposició al capitalisme no pot obviar, per tant, el paper 
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de les institucions. Per això Harvey en promou la creació activa tot i que reconeix que la creació 
d’institucions mediadores és profundament perillosa i objecte de crítiques freqüents. Pensem en 
la dificultat de dur els múltiples particularismes militants (en els EEUU això podria significar 
les aspiracions dels ecologistes radicals, la cambra de comerç, els grups ètnics i religiosos, les 
feministes, els promotors immobiliaris, les organitzacions de classe, els banquers...) cap a una 
espècie de relació institucional entre sí sense recórrer a la autoritat i el poder arbitraris. Malgrat 
l’experiència de Porto Alegre suggereixi que això es pot fer, al final és igualment cert que és 
necessari prendre decisions, i l’autoritat i el poder arbitraris estan invariablement implicats en 
el procés. Diu Harvey que ni amb la millor voluntat del món aquestes no poden eliminar-se: 
és la qüestió del poder que irromp necessàriament en aquests contextos. L’efecte és convertir 
les institucions mediadores en àmbits de poder i, per tant, en fonts de discursos i interpretaci-
ons específics que poden organitzar-se en un sistema de domini difícil de resistir, molt més de 
transcendir, per a les persones normals. Nogensmenys, la captura o la destrucció de les institu-
cions mediadores i la remodelació dels entorns construïts han estat sovint, per tant, la raó de ser 
del radicalisme insurgent (Harvey, 2003).

De tot plegat Harvey (2007) n’extreu dues conclusions. La primera és que el context en què 
s’han d’estudiar els moviments socials locals està creat per una fluïda però altament complexa 
interacció entre processos i institucions que operen en una varietat d’escales espacials molt di-
ferents (com ara la nacional, la regional, la metropolitana i la local). Si, com Harvey creu que és 
el cas, contam amb un coneixement molt pobre de com funcionen les relacions i els processos 
en aquestes escales diferents, això significa que tenim un context molt pobre en el que situar el 
nostre coneixement i la nostra interpretació de la dinàmica dels moviments militants particu-
laristes. Existeix, així, el perill que aquests siguin fetitxitzats com a forma de salvació política o 
rebutjats per mancar totalment d’importància en relació amb poders i influències que operen 
en una escala totalment diferent (per exemple nacional o planetària).

La segona conclusió és que, atès que tots els principis universals es filtren per aquestes múl-
tiples escales i capes de discursos institucionalitzats, la dialèctica de la universalitat i la particu-
laritat pot tornar-se refractària, distorsionada o fins i tot completament opaca. La formulació 
de principis universals —com la «justícia social i mediambiental»— és en conseqüència tensa i 
freqüentment impugnada. De tot plegat n’emergeix la qüestió de com introduir múltiples parti-
cularismes militants en una espècie de relació constructiva mútua. Aquí és on entra en joc la re-
ferència que fa Harvey a les traduccions. L’heterogeneïtat fragmentada dels moviments de base 
requereix un llenguatge comú, un discurs polititzat i coherent. Quan això no passa, aquests 
moviments són més fàcilment instrumentalitzables. Al cap i a la fi, imposar concepcions del 
món i així limitar la capacitat per a construir alternatives sempre és una tasca fonamental de 
les institucions de poder dominants. Per molt que les aliances de base es converteixin en força 
política alternativa, com fan sovint, s’ha d’afrontar el problema de com construir un discurs 
hegemònic alternatiu a partir de múltiples particularismes militants. La traducció, podem dir, 
és un mitjà per codificar una agenda política comuna (Harvey, 2007).

Però qualsevol traducció no fa altra cosa que plasmar certes relacions de poder. Aquí s’em-
marca, per exemple, la crítica de Said a les traduccions (2003). Però al mateix temps la traducció 
té quelcom d’alliberador des del moment en què ens permet qüestionar les nostres maneres de 
ser i pensar, ens facilita una obertura. Aquesta dualitat i ambivalència repressiva-alliberadora de 
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la traducció s’ha de tenir present (Harvey, 2007).
I és que en escenaris multiculturals la importància de la traducció esdevé encara més òbvia 

(Cairo i Bringel, 2010). Ofereix la possibilitat de crear enteniments sense necessitat d’esborrar 
diferències, a més que sense la construcció d’un llenguatge comú és del tot impossible col·lec-
tivitzar l’acció de base. Armats d’una mena de llenguatge comú que respecta les diferències, els 
moviments de base poden unir-se per a reimaginar i reconstruir el seu món social. La traducció 
és la tasca difícil que s’ha de fer per dur el particularisme militant i l’activisme de base a un ter-
reny més ample de lluita i mobilitzar les forces de base per a un propòsit més «elevat» (Harvey, 
2007).

Cal afegir, igualment, que els principis i les veritats universals no es mantenen per sí sols; 
«no es mantenen ni es poden mantenir fora de nosaltres com a principis abstractes i absoluts 
que descendeixen d’un èter de moral per regular els assumptes humans en tots els temps i llocs» 
(Harvey, 2007: 216). Novament, veiem que els processos de traducció i conversió depenen de 
pràctiques institucionalitzades i d’institucions mediadores (com ara l’educació, la religió, els 
mitjans de comunicació, les lleis, els governs, etc.). Però alhora, i en darrera instància, cap prin-
cipi universal no es manté si no està relacionat amb els individus i les persones que actuen com 
a portadores conscients d’aitals principis (Harvey, 2007).

En aquest marc que fa servir Harvey, el «moment dels universals» és quan tenim quelcom 
semblant a un criteri normatiu. Sense ser cap moment de revelació suprema o d’absoluta veritat, 
aquest «moment de la universalitat» és un moment de decisió existencial, un moment de praxi 
del tipus «o bé/o bé» en què hem de decidir, individualment i col·lectiva (Harvey, 2003). Els 
universals no poden existir i no existeixen fora de les persones polítiques que s’aferren a ells i 
actuen en virtut d’ells. Són omnipresents en totes les pràctiques, però a mesura que començam 
a modelar-los i ordenar-los per a propòsits concrets adopten la forma de principis abstractes als 
que ens adherim. I si trobam en ells guies d’acció adients, també modelen la nostra manera de 
veure el món i s’institucionalitzen com a discursos mediadors. Tendeixen a agrupar-se i conver-
gir com a paradigmes dominants. Es codifiquen en llenguatges, lleis, institucions i constituci-
ons. Els universals són, per tant, construïts socialment, no són quelcom donat (Harvey, 2003).

Sense l’universal no tenim cap criteri per discernir el bo del dolent, allò progressista d’allò 
regressiu, explica Harvey; i «no decidir és en sí mateix una manera de decidir» (2003: 282-283). 
Aquest moment de l’universal és el moment del judici i la decisió; dit altrament, tan el judici 
com la decisió impliquen, de qualsevol manera, l’expressió d’un universal. Només en aquests 
termes podem dir que aquesta forma de política insurgent (immers, per exemple, en un mo-
viment de justícia mediambiental) és progressista i digna de suport mentre que aquella altra 
forma (com el moviment de milícies dels boscs de Michigan) no ho és pas. El moment d’allò 
universal és, per tant, el moment del judici polític, el compromís i la praxi material. Per això és 
el moment en què, paradoxalment, es discuteix en termes més abstractes, parlant d’imperatius 
morals, de mitjans i finalitats adients, etcètera, sabent que cap particularitat és igual que l’altra. 
Tot plegat ens ajuda a reconèixer de quina manera allò personal, el col·lectiu i les institucions 
mediadores es poden relacionar entre sí dinàmicament mitjançant les activitats de traducció i 
mitjançant el que Harvey anomena —ho veurem— «imaginació arquitectònica insurgent» (2003).26

26  Harvey considera que certa «unitat de la ciència» és precondició per a la promulgació de reivindicacions d’universalitat 
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1.3.4. LA DIALÈCTICA ENTRE ELS INDIVIDUS I ELS MOVIMENTS DE BASE: EL PERSONAL ÉS POLÍTIC

Si miram des de l’altre cantó analític, veiem el particularisme militant i l’activisme de base com 
una espècie determinada d’expressió col·lectiva de necessitats, els anhels i els desitjos personals 
i individuals. En aquest nivell percebem el funcionament d’un tipus diferent de dialèctica que 
ajuda a entendre les seves limitacions i potencialitats (Harvey, 2007). El punt de partida és 
entendre de quina manera el personal sempre és polític. En canviar el nostre món ens canviem 
també a nosaltres mateixos, de manera que no podem parlar de canvi social sense estar dispo-
sats alhora a canviar-nos a nosaltres mateixos, tan físicament com mental. I això passa també a 
la inversa. Hom pot considerar «la persona» com el moment irreductible per cimentar totes les 
polítiques i l’acció social. Aquesta persona no és pas cap entitat absoluta i immutable, fixa, sinó 
en certs aspectes un ésser social obert a la influència i al control. És una concepció relacional 
de la persona, que remarca la nostra porositat en relació amb el món. D’aquí, clar, sorgeix la 
qüestió de si «la col·lectivitat modela la persona o si és la persona la que modela la col·lectivitat» 
(Harvey, 2007). En tot cas, insistir en allò personal com a polític és afrontar la qüestió de la 
persona i del cos com el moment irreductible (definit en una determinada escala espai-tempo-
ral) per basar tota la política i l’acció social. Però l’individu, el cos, el jo, la persona són un fluid 
constructe social més que una entitat absoluta i immutable fixada. És per això que cobra impor-
tància l’anàlisi de com s’entén la construcció social i la personificació. Per exemple, un concepte 
relacional del jo remarca la nostra porositat en relació amb el món del canvi socio-ecològic i, 
per tant, atempera moltes teories sobre els drets individuals, l’estatus jurídic, etc. La persona 
que és política s’entén, per tant, com una entitat oberta a innumerables processos, verificats en 
diferents escales espai-temporals, que travessen els nostres mons físics i socials (Harvey, 2003).

La vida diària ens condiciona fortament, limita la nostra visió d’allò possible, per això ma-
teix ningú no pot produir una ruptura radical tot sol, per això cal la perspectiva d’una llarga 
revolució que necessita d’una col·lectivització de l’impuls i el desig de canvi (Harvey, 2003). 
I és que moltes de les institucions mediadores i entorns construïts —cura sanitària, educació, 
assumptes financers i l’Estat— cultiven una experiència especial, de la mateixa manera que 
els entorns construïts de diferents tipus faciliten les possibilitats d’acció social en algunes di-
reccions, al temps que en limiten d’altres. Moltes organitzacions (els governs locals i l’Estat) 
s’organitzen territorialment i defineixen i regulen l’activitat en una escala espacial particular. 
Poden traduir el particularisme militant en un ordre espacial institucionalitzat i dissenyat per 
a facilitar o reprimir certs tipus d’acció social, influint així en les formes en què allò personal 
pot fer-se polític, animant-ne alguns (com el comportament empresarial) i desanimant-ne d’al-
tres (com les comunes socialistes). El mateix pot dir-se dels entorns construïts que s’elaboren. 
Pensem, per exemple, en la forma i l’estil d’urbanització i les conseqüències que en flueixen: 
com pot allò personal ser obertament polític quan les condicions mediambientals inhibeixen 
la lliure exploració d’estils de vida radicalment diferents (com per exemple viure sense cotxe o 

(2003). A partir d’aquí, fa una proposta concreta de reformulació dels universals, en onze punts: (1) dret a oportunitats de vida; 
(2) dret a l’associació política i al «bon» govern; (3) els drets dels treballadors directes en el procés de producció; (4) el dret a la 
inviolabilitat i integritat del cos humà; (5) drets d’immunitat/desestabilització; (6) dret a un entorn vital decent i saludable; (7) 
dret al control col·lectiu dels recursos de propietat comú; 8) drets dels que encara no han nascut; (9) dret a la producció de l’espai; 
(10) dret a la diferència, inclosa la del desenvolupament geogràfic desigualtats; (11) drets com a éssers genèrics.
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propietat privada a Los Ángeles)? Hi ha condicions que només permeten que allò personal sigui 
polític en un sentit molt restrictiu (Harvey, 2003).

Al mateix temps, no podem presumir que tot el personal contribueix a la bona política. I 
tampoc no és possible d’acceptar, per a Harvey, la tesi d’alguns moviments alternatius radicals 
(com l’ecologia profunda o alguns feminismes) de que les transformacions de les actituds i els 
comportaments personals són suficients (enlloc de simplement necessaris) per tal que es produ-
eixi el canvi social. Això no vol dir que el canvi social no comenci i acabi en el personal, però hi 
ha més en joc que les manifestacions de compromís individual. Això no obstant, la construcció 
de solidaritats locals i la definició de les col·lectivitats i les afinitats locals és un mitjà crucial pel 
que la persona esdevé més àmpliament política (Harvey, 2003).27

Però, assumint que canviant el món ens canviam a nosaltres mateixos, no hem d’oblidar 
pas que també hem de decidir: construir la carretera, la fàbrica, les cases, el parc d’atraccions... 
I quan es pren una decisió, aquesta elimina altres possibilitats, al manco durant un temps. Les 
decisions comporten les seves pròpies determinacions, els seus propis tancaments, la seva pròpia 
càrrega autoritària i la necessitat de la clausura. La praxi, per tant, significa confrontar la dia-
lèctica en el seu «o bé/o bé», en lloc de la seva forma transcendent «tan/com». Com ja hem vist 
anteriorment, és en aquest sentit que el personal és polític.

Així, Harvey apel·la al que ell anomena «arquitectura insurgent» que ha d’actuar amb en-
cert en els diversos «escenaris de la insurgència». És a Spaces of Hope (2000), versió castellana 
de 2003, on l’autor acaba de desplegar aquests raonaments i planteja un esguard complet i 
sintètic dels problemes de la «traducció» del particularisme militant amb ambició global, tot 
posant èmfasi en el fet que la batalla pel canvi social progressiu es lliura en tots i cadascun dels 
moments i les escales espai-temporals: des de la personal i irreductible fins la més universal i 
general. Així, Harvey considera que el locus de l’agència són tots i cadascun dels escenaris —i 
escales— en què podem actuar individualment o col·lectiva. Com ja hem vist, tan important 
com això ho és la qüestió de la traducció. Aquesta, gràcies a la dialèctica, permet que diversos 
coneixements i pràctiques es facin coherents en diferents escales sense recórrer al rígid reducci-
onisme causal (Harvey, 2003).

I és que per a Harvey, i a partir d’aquest marc teòric que mira de plasmar, el vertader canvi 
polític sorgeix de girs de pensament i acció simultanis i superficialment relacionats en diverses 
escales (tan de manera simultània com seqüencial). Quan es separi una escala espai-temporal 
ha de ser per motius explicatius i sense perdre de vista la seva relació amb processos només reco-
neixedors en altres escales. És en aquest sentit que Harvey parla de 7 «teatres de la insurgència» 
en què les persones podem actuar individualment i col·lectiva. S’ha de lluitar en tots aquests 7 
moments interelacionats, la gràcia resideix en saber connectar-los; en definitiva, connectar les 
lluites amb la totalitat (Harvey, 2003).

27 Harvey (2000, 2003) fa algunes consideracions sobre com ens transformam nosaltres i l’entorn. Parteix d’una analogia amb 
la biologia per establir el que ell anomena un repertori bàsic de les capacitats i forces humanes.



348

CAPÍTOL 5

1.3.5. LA QÜESTIÓ DE LA IDENTITAT, LA DIFERÈNCIA I LA CLASSE

Tanmateix, és important considerar quin és el parer de Harvey pel que fa la qüestió de la 
identitat i de la relació entre el que podríem anomenar les «teories de l’agència» i les «teories de 
l’estructura» en el seu marc teòric concret. És interessant, per tant, fer una breu aturada en el 
camí per valorar la interpretació de Melissa Wright (2006) de les qüestions d’identitat i classe 
quan són abordades des de Harvey. Un dels punts fonamentals de l’argumentació és, segons 
Wright, que la identitat està subordinada a la classe. Vegem-ho.

Una de les dialèctiques clau al voltant de la qual Harvey escriu Justice, Nature and the 
Geography of Difference (1996) és la que s’estableix entre el «particularisme militant» i la di-
mensió «universal» del capitalisme global. Diu Wright (2006) que el particularisme militant 
és una frase per capturar  la «manera en què les eleccions personals i individuals fetes sota unes 
condicions donades són la mateixa essència del canvi històric-geogràfic». No és que aquestes 
condicions formin part indeleble de la identitat d’algú, sinó que esdevenen processos sistemàtics 
que constitueixen el context en el qual la identitat és formada. Aquest èmfasi és crucial per a 
Harvey ja que desemfatitza la importància de la identitat particular de cadascú i centra l’atenció 
directament en l’arena social on la significància de la identitat és determinada. L’ús que en fa de 
Williams indica un rebuig a permetre que les qüestions d’identitat desplacin les qüestions del 
poder polític, econòmic i social; o dit altrament, el rebuig a permetre que les teories de l’agència 
desplacin les de l’estructura. Aquesta lògica és anàloga a la que fa servir l’acadèmic marxista 
W. E. B. DuBois qui, en els seus escrits primerencs, també enllaçà la identitat individual als 
sistemes d’opressió racista i capitalista. Així, per comprendre allò «negre», o qualsevol identitat 
racial, hem de començar amb el racisme i la seva integració amb la classe. Per a DuBois, una 
experiència particular individual o el punt de vista de la identitat no són el punt de partida 
(Wright, 2006). Harvey fa servir una lògica similar quan es pregunta, en la discussió sobre els 
particularismes militants, si les identitats polítiques i socials forjades sota un ordre industrial 
opressiu poden sobreviure al col·lapse o la transformació radical d’aquest ordre. Per tant, les 
lleialtats a identitats particulars estan fora de lloc si l’experiència d’aquestes identitats és d’opres-
sió. En canvi, ens hem d’interrogar sobre la nostra particular experiència d’opressió, convertir-la 
en política militant, basada no en identitats oprimides sinó en polítiques d’alliberament de 
l’explotació sistemàtica. Això reafirma la postura de Harvey de què una política de la identitat 
que comença amb la diferència social no pot ser el punt de partida pel canvi polític; és en tot 
cas el punt d’arribada (Wright, 2006).

Això ens porta de ple al debat, precisament, sobre la diferència social. Per avançar en aquest 
camí, Harvey defuig d’operacions com identificar la diferència; al contrari, opta per situar la 
diferència en relació a la similaritat. Com es fa això? Doncs desplaçant la qüestió i enlloc de 
preguntar «qui és o no és similar a mi», demanam «qui es troba o no es troba en la mateixa 
posició que jo». Aquesta pregunta no fa altra cosa que demanar «quin és el locus de l’agència»?

Això ressona profundament amb teories feministes i d’altres teòrics socials que fan servir 
metàfores espacials per plantejar la vella qüestió de com poden sorgir polítiques socials cohe-
rents a partir de les aspiracions i experiències d’individus únics. Diu Harvey que les metàfores 
basades en «mala geografia» no s’avenen amb les complexitats d’aquesta qüestió. Ens arriscam, 
diu, a creure que aquestes metàfores dels «marges» i les «veus de l’exterior» es refereixen a alguna 
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localització ontològica que es troba fora realment d’aquestes forces de poder que sol criticar. 
Aquest risc posa damunt la taula alguns perills, com per exemple caure en l’acceptació del món 
postmodern de fragmentació i diferència irresoluble, per esdevenir un mer punt de convergèn-
cia de tot el què hi ha com si l’obertura [openness] fos per definició radical. La clau, argumenta 
Harvey, és construir aliances arreu de les escales dels processos locals (particulars) i els globals 
(universals) (Wright, 2006).

Continuant amb el raonament de Wright (2006), hom podria preguntar-se, arribats a 
aquest punt, si la identitat de classe no és també un particularisme militant. Doncs resulta que 
no. De fet, l’argument crucial aquí és que la identitat de classe no és pas un particularisme mi-
litant sinó que, atesa la globalitat del capital, enllaça el local i el global. La diferència entre les 
polítiques de classe, tal i com Harvey les veu, i altres polítiques d’identitat és que les primeres 
miren de dissoldre llur identitat com a mitjà per assolir un ordre social millorat. La qüestió 
d’aquestes polítiques no és pas codificar la seva identitat sinó més aviat destruir-la. Com a tal, 
el socialisme com a moviment versa sobre la negació de les condicions materials de la seva prò-
pia identitat política i ofereix, per tant, una manera distinta a les polítiques de la identitat que 
constantment subratllen les diferències per damunt de les maneres de crear solidaritat. D’acord 
amb aquesta anàlisi, cap altre moviment polític de la identitat, inclòs el feminisme, ecologisme, 
moviments ètnics, etc., no ofereix aquesta possibilitat (Wright, 2006).

Harvey deixa clar el seu argument en l’elaboració que fa del cos com el lloc d’identitat més 
particularitzat en el continu del flux del capitalisme global. L’autor mira de combinar les teories 
postestructuralistes de la subjectivitat amb les teories marxistes de l’acumulació del capital; el 
seu objectiu és mostrar que les deconstruccions del cos com a mesura de totes les coses (que 
fan el postestructuralisme i corrents del feminisme) és compatible amb la crítica marxista de 
l’acumulació capitalista. Harvey continua argumentant que l’experiència individual del cos no 
és en sí mateixa la mesura de la diferència social; és més aviat productor i producte d’aquesta 
experiència (Wright, 2006).

Un cop ha combinat el postestructuralisme feminista amb el marxisme per explorar el cos 
com a nexe dels processos capitalistes local-global, Harvey es demana com podem elaborar 
polítiques militants basades en experiències particulars d’identitats diferenciades que també 
desafiïn els efectes del capitalisme global que s’escampa fins a cada racó del planeta. La resposta 
és clara: hem de triar quines diferències són rellevants en aquest esquema: no és la diferència el 
que importa, sinó la diferència significativa. Hem d’establir, per tant, els termes de la signifi-
cància en l’elaboració d’aliances estratègiques si volem assolir certa visió operativa de la justícia 
social.28 Harvey cita Young per dir que la nostra concepció de justícia social no requereix una 
barreja o fusió de les diferències, sinó d’institucions que promoguin la reproducció i el respecte 
per les diferències grupals sense opressió. Amb aquest argument, Harvey abandona qualsevol 
noció d’una solidaritat orgànica que emana de l’experiència de classe; de fet, considera que la 
diferència rellevant és la de classe, però aquesta no és pas un particularisme militant; és una 
diferència social que travessa l’escala des del particular fins l’universal (Wright, 2006). 

28 Harvey ha rebut dures crítiques per aquest plantejament (Wright, 2006), la qual cosa ha provocat una resposta de l’autor 
en un article i en el llibre Spaces of Hope. També ha protagonitzat un debat amb Hardt i Negri sobre les aliances. Se li critica a 
Harvey, i amb raó, la seva caracterització ambigua d’«aliança» (Wright, 2006).
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1.4. L’UTOPISME DIALÈCTIC I L’«ARQUITECTURA INSURGENT»

David Harvey publicà l’any 2000 l’obra titulada Spaces of Hope [Espacios de esperanza (2003)], 
que constitueix un intent d’integrar el que l’autor considera «els discursos de la globalització» 
—el més macro— i els del «cos» —allò més micro. Per abordar aquesta empresa, Harvey pro-
posa una argumentació basada en la seva concepció relacional i dialèctica representada pel mè-
tode del «materialisme històric-geogràfic». Com sabem, un principi fonamental d’aquest mèto-
de és que no podem escollir entre particularitat i universalitat: en una dialèctica relacional, una 
està sempre interioritzada i implicada en l’altra; així, la particularitat del cos no es pot entendre 
independentment de la seva inserció en processos socioeconòmics, de manera que el cos no es 
pot entendre de manera teòrica o empírica sense comprendre la globalització (Harvey, 2003). 
Així, l’autor aposta per una comprensió de la globalització com a «desenvolupaments geogràfics 
desiguals», mentre que aborda l’estudi del cos com a «estratègia d’acumulació». Aquesta obra 
s’ha d’emmarcar en el context dels darrers intents de Harvey per establir un diàleg amb alguns 
dels treballs teòrics de la «postmodernitat»:

[p]art del treball de la postmodernitat com a conjunt de pràctiques discursives du-
rant les darreres dues dècades ha estat fragmentar i separar connexions. En alguns ca-
sos, aquesta ha demostrat ser una estratègia sàvia, important i útil per intentar desco-
brir assumptes (com ara els de la sexualitat o la relació amb la naturalesa) que d’altra 
manera haurien romàs ocults. Però ja és hora de reconnectar (Harvey, 2003: 29).

Una de les principals aportacions d’aquesta obra és la noció d’«utopisme dialèctic», un in-
tent d’incorporar la producció de l’espai i el temps al pensament dialèctic. Harvey observa que 
les formulacions utòpiques s’han donat, tradicionalment, en una forma temporal o espaial, la 
qual cosa implica avantatges però també dificultats perquè espai i temps, en tant que construc-
tes socials, no es poden separar a la lleugera (Harvey, 2003).

Harvey explica la seva teoria dels desenvolupaments geogràfics desiguals en dues parts: la 
producció d’escales espacials i la producció de la diferència geogràfica. D’aquesta manera, l’au-
tor argumenta que les escales no són quelcom natural i immutable sinó el resultat de productes 
sistèmics de tecnologies, modes humans d’organització i lluites polítiques canviants. Així, un 
error en l’anàlisi política és considerar que tot està fonamentalment determinat per una sola 
escala, sigui la global o la local. És per això que eixamplar l’anàlisi a les múltiples escales, de-
fugint les simplificacions, ens dóna la clau per connectar qüestions que no tenen cap vincle 
aparent, com podria ser, per exemple, la SIDA i l’escalfament del planeta. Dit altrament, s’ha 
de desvetllar el contingut de classe en un ampli conjunt d’interessos anticapitalistes, puix que 
hi ha «tota una sèrie de particularismes militants que demanen a crits ser combinats» (Harvey, 
2003: 102-103). Ara bé —es demana l’autor—, a quina escala adient s’ha de constituir una 
eventual oposició anticapitalista? Com organitzar un moviment polític en diverses escales es-
pacials en resposta a les estratègies geogràfiques i polítiques del capital és un problema que el 
Manifest Comunista ja mirava d’articular com esbós; ha estat una dels punts de desencontre 
entre marxistes i anarquistes, i també entre el trotskisme i el comunisme més tradicional; i és 
un problema que també hem de resoldre avui, segons Harvey (2003).
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En un dels capítols del llibre, Harvey posa l’exemple dels zapatistes i la seva «crida a la unió 
mundial contra el neoliberalisme i per la humanitat» i la crida a la «unitat de totes les víctimes 
d’aquesta globalització». L’autor revisa alguns dels motius pels quals el zapatisme ha fascinat 
l’esquerra: l’ús enginyós de mitjans de comunicació, especialment Internet; la manera en què 
insistiren en els elements que causen les penúries, com el lliure comerç i l’entrada en vigor del 
TLC; la reivindicació dels drets i dignitat dels treballadors, dels indígenes i de les formes de 
vida comunitàries contra les forces homogeneïtzadores de la mercantilització ajudada pel poder 
estatal (Harvey, 2003). Ara bé, Harvey ens adverteix d’alguns aspectes que ell no considera 
tan atractius i que també han generat certa «fascinació». Explica que la recepció del moviment 
zapatista ha estat caracteritzada per un cert «atractiu» de la marginalitat, per una suposada «al-
teritat autèntica» situada fora de les formes generalitzadores de la globalització, que a cada pas 
envoltava i corrompia les forces de l’oposició situades en nuclis del capitalisme. Així,

[e]l moviment zapatista entrà en l’òrbita d’una àmplia varietat de moviments similars, tals com 
els chipko de Nepal, Chico Mendes i els cautxers en l’Amazònia o els natius estatunidencs, que 
van cridar l’atenció general afirmant les seves pròpies identitats culturals. Semblaven els «au-
tèntics» portadors d’una «vertadera» alternativa al capitalisme homogeneïtzador i globalitzador. 
Descriure d’aquesta manera la reacció general de l’esquerra en les democràcies burgeses no és 
afirmar que les lluites que sostenen o protegeixen les identitats culturals específiques no tenguin 
importància o estiguin políticament buides, ans al contrari. I no nega que les experiències de la 
marginalització no sigui un dels recursos clau sobre els que construir moviments significatius 
per assolir una política més universal. De fet, la capacitat que l’utopisme neoliberal té de destruir 
formes culturals i institucions específiques és un dels seus defectes més senyalats. Però constru-
ir una resposta política universal purament en aquests termes cau precisament en la trampa de 
separa la «cultura» de l’«economia política» i de rebutjar el globalisme i la universalitat d’aques-
ta a favor de l’essencialisme, l’especificitat i la particularitat d’aquella (Harvey, 2003: 94).

Així, per a l’autor, és un error establir una dicotomia reduccionista entre allò local «autèn-
tic» i «vertader» i el global «pervertit» pel capitalisme i la colonització. En canvi, el que ens cal, 
segons el parer de Harvey, és una profunda comprensió de les forces que estableixen els llegats 
històrics i geogràfics, les formes culturals i les diferents maneres de viure. Aquestes forces són 
omnipresents en la llarga història de cultura mercantilitzada del capitalisme i en la seva dinà-
mica espai-temporal, però que no es limita a ella: els propis zapatistes, per exemple, han estat 
profundament tocats per la colonització i els processos capitalistes durant el temps, i la seva 
reivindicació del concepte il·lustrat de la «dignitat» és tan un producte de la història com un 
reflex de les circumstàncies (Harvey, 2003).

En aquest punt Harvey fa referència al que considera certa «fascinació» per allò «local» i les 
normativitats que s’hi relacionen en forma de comunitarismes o localismes (2003). Diu l’autor 
que les principals tesis d’aquests poden interpretar-se de tres maneres: (1) com un atavisme que 
proclama la restauració d’antics valors que es nega que hagin desaparegut;  (2) com a enyorança 
política o utòpica que desitja una vida més austera i frugal, basada en la senzillesa i el cultiu 
de les relacions interpersonals establertes sobre una base local, en una mena de nostàlgia per 
l’edat daurada de la comunitat orgànica; i (3) com un reconeixement de l’experiència sensorial 
i les relacions socials afectives (que forma la base material per a la formació de consciència i 
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d’acció política) està localment circumscrit pel simple arrelament del cos i de la persona en les 
circumstàncies particulars d’una vida localitzada. Segons Harvey, aquesta última seria la via 
zapatista, amb afirmacions que descansen en l’experiència local però que operen d’una manera 
més dialèctica amb la globalització, tot combinant —dialècticament— les reivindicacions d’u-
niversalitat i de particularitat (Harvey, 2003). I això passa per reconèixer que la globalització 
també té aspectes que obren finestres a polítiques alternatives emancipadores.29

Com hem vist en aquest capítol, Harvey té interès en explorar, mitjançant la dialèctica, 
com els diversos coneixements i pràctiques es poden fer coherents en diferents escales sense 
recórrer al rígid reduccionisme causal. Per fer-ho, cal considerar les possibilitats polítiques en 
diverses escales espai-temporals. Diu l’autor que el vertader canvi polític sorgeix de girs de pen-
sament i acció simultanis i superficialment relacionats en diverses escales, ja sigui de manera 
simultània com seqüencial (Harvey, 2003: 268).30 És per això que Harvey considera l’existència 
de set «teatres de la insurgència» en què les persones —en tant que «arquitectes insurgents»— 
podem actuar individualment i col·lectiva.31 Aquest plantejament aprofundeix en el marc que 
Harvey ja havia plantejat anteriorment d’una dialèctica entre les persones i els processos socials 
generals que tenia els moviments de base com a mediadors.

L’autor (2003) estableix set escenaris que considera clau en qualsevol projecte de canvi soci-
al. El primer escenari (1) és el personal, que també és polític, puix que cada decisió presa elimi-
na altres possibilitats, al manco durant un temps, de manera que decidir implica l’existència de 
determinacions i tancaments, i per tant la seva pròpia càrrega autoritària.32 El segon escenari (2) 
és el de la persona política entesa com a constructe social i no pas com a entitat absoluta i im-
mutable fixada. La persona que és política s’entén, per tant, com una entitat oberta a innume-
rables processos, verificats en diferents escales espai-temporals, que travessen els nostres mons 
físics i socials. El tercer escenari (3) és el de la política de les col·lectivitats, la majoria de les quals 
conserven i sostenen el sistema existent, encara que eventualment aprofundeixin algunes de les 
seves contradiccions internes, ecològicament, política i econòmica. Segons Harvey, no sempre 
és fàcil definir la diferència entre les polítiques insurgents de tipus progressista i les pràctiques 
excloents i autoritàries.33 El quart escenari de l’arquitectura insurgent, segons Harvey, és (4) el 
terreny en què s’afronta el problema crític en què una àmplia gamma de lluites —sovint con-
servadores però també en molts casos proactives— han de trobar la manera de transcendir les 
seves particularitats i concebre una alternativa universal pel sistema social que és la font de les 
seves dificultats; tot plegat, com hem vist, entès en el marc d’una dialèctica entre universalitat i 

29 Harvey (2003) considera que algunes d’aquestes finestres polítiques són: 1) una generalitzada exigència de reforma del siste-
ma per mor de la seva constant inestabilitat i aprofundiment de desigualtats econòmiques; 2) dificultats ecològiques; 3) expansió 
de demandes antiautoritàries i individualistes (de tarannà burgès) però que suposen una tendència igualitària.

30 Segons l’autor, quan es separi una escala espai-temporal ha de ser per motius explicatius i sense perdre de vista la seva relació 
amb processos només reconeixedors en altres escales (Harvey, 2003).

31 La metàfora de l’arquitecte serveix a Harvey per plasmar la dimensió de la praxi: ens proposem actuar en el món mitjançant 
una àmplia gamma de poders i capacitats, però estem inserits en un món físic farcit de restriccions i limitacions manifestes (Har-
vey, 2003: 267).

32 Com hem vist abans, és en aquest punt que l’autor apel·la a la praxi, entesa com l’exercici d’afrontar la dialèctica en el seu «o 
bé/o bé», en lloc de fer-ho en la seva forma transcendent «tant/com».

33 Harvey posa alguns exemples d’aquestes polítiques col·lectives regressives, com és el cas de les associacions de propietaris 
d’habitatges que defensen els seus drets de propietat, en el context d’EEUU (Harvey, 2003).
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particularitat. El cinquè escenari (5) és el de les institucions mediadores i els entorns construïts. 
Pensa Harvey que la formació d’institucions i entorns construïts que puguin fer de mediació 
en la dialèctica entre la particularitat i la universalitat és de crucial importància ja que aquestes 
institucions esdevenen habitualment centres per a la formació de discursos dominants i centres 
per a l’exercici del poder, amb les contradiccions i dificultats que això implica. El sisè escenari 
(6) és el de la traducció, això és, traduir en una mateixa aspiració política tota la diversitat de 
concepcions; és una tasca imprescindible i utòpica, i emmascara qüestions de poder. Tanma-
teix, Harvey és de l’opinió que aquesta mena de traduccions és el que ha permès que, en el 
passat, el moviment obrer i el socialisme poguessin articular una política comuna a partir dels 
diversos particularismes militants (Harvey, 2003). Finalment, el setè escenari de l’«arquitectura 
insurgent» (7) és el que Harvey anomena «el moment de la universalitat», que ens permet tenir 
un criteri normatiu per discernir allò progressista i emancipador d’allò regressiu. Aquests set 
escenaris són, per a Harvey, set moments interrelacionats i la tasca de l’arquitecte insurgent és 
la de saber connectar-los, això és, connectar les lluites amb la totalitat. Així, aquest marc teòric 
de Harvey, en tant que crític, ens ofereix tan eines d’anàlisi com una direcció normativa sus-
ceptible de traduir-se eventualment en programa estratègic i polític d’acció.

2. L’AGP SOTA EL PRISMA DIALÈCTIC

En aquest apartat mirarem d’argumentar que l’enfocament dialèctic aplicat a l’AGP és útil com 
a eina d’anàlisi i comprensió puix que permet treure a la llum la seva dimensió processual i les 
múltiples ramificacions i relacions entre aquesta xarxa i la resta de processos amb els quals in-
teractua. Al mateix temps, emperò, l’enfocament ens permet veure la formació i desaparició de 
permanències institucionals que fan de mediació en aquesta interacció. Seguint l’esquema pro-
posat per Harvey, apostam per llegir l’AGP com una institució mediadora entre els moviments 
socials de base i els processos socials més generals. Ubicar l’estudi de l’AGP d’aquesta manera 
ens permet posar la lupa momentàniament sobre les diverses direccions en què interactuen 
els processos. Quina ha estat la influència dels moviments de base en el procés de formació 
i transformació de l’AGP? Com ha influït, alhora, l’AGP en el conjunt del moviment i en els 
processos socials més generals? Per contra, com han repercutit aquests processos generals i el 
conjunt del moviment antiglobalització en l’esdevenir de l’AGP? I aquestes transformacions de 
l’AGP, com han afectat als moviments de base? Totes aquestes preguntes plantegen un camp 
de recerca prou ample que ajuda a aclarir els mecanismes que han operat dins l’AGP durant la 
seva trajectòria.

En aquesta secció, per tant, no ens proposam analitzar els impactes de l’AGP, cosa que 
requeriria una profunda elaboració metodològica i una acurada anàlisi empírica.34 Sí que volem 
recollir, això no obstant, el paper de mediació que juga l’AGP en el context d’una dialèctica 
entre els moviments de base i els processos de canvi social més generals, tot basant-nos en l’es-
quema proposat per Harvey i que hem resumit en la primera part d’aquest capítol. La hipòtesi 

34 Esforços com el de Calle (2007c), que proposa una metodologia d’anàlisi de l’impacte de la protesta des d’una perspectiva 
que es basa en enfocament oberts i amb vincles amb diferents escoles teòriques.
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que defensam és que l’AGP és un espai institucional que exerceix una funció de mediació entre 
els moviments de base i processos polítics i socials. En aquest procés dialèctic és clau la relació 
entre la particularitat i la universalitat, una relació que queda plasmada de manera molt funci-
onal gràcies al concepte de «particularisme militant».

Tal i com explica Harvey (2007), és clau analitzar si les diverses lluites localitzades i par-
ticularistes poden transcendir aital particularitat i assolir una concepció més global, d’alguna 
manera «universal», de la política; tot això en el benentès que els principis universals no es 
mantenen en forma abstracta i absoluta, sinó que depenen d’individus concrets que actuen 
com els seus portadors conscients. En el moment en què entenem la universalitat en relació a la 
particularitat, això és, com lligades dialècticament, encara que les puguem separar de manera 
analítica, veurem que principis com ara l’«autonomia» adquireixen universalitat mitjançant 
un procés d’abstracció d’exemples i circumstàncies particulars. Una vegada establerta com a 
principi o com a norma acceptades, torna a fer-se particular al actualitzar-se mitjançant accions 
particulars en circumstàncies particulars. Aquest procés depèn d’institucions mediadores que 
«tradueixen» entre particularitats i universals. Això converteix aquestes institucions en centres 
de poder que miren de preservar aquests principis universals i arbitrar llur aplicació.

Així, els principis universals es «filtren» per les capes i escales dels discursos instituciona-
litzats, cosa que pot convertir-los en objecte de tensió, conflicte i impugnació. En el repte d’in-
troduir múltiples particularismes militants en una relació constructiva mútua és,  per Harvey 
(2007), on entren en joc les traduccions, especialment en escenaris multiculturals; l’heteroge-
neïtat fragmentada dels moviments de base requereix un llenguatge comú, un discurs polititzat 
i coherent que, eventualment, pot servir de mitjà per codificar una agenda política comuna. 
En cas que la traducció no es realitzi raonablement bé, els moviments són més fàcilment ins-
trumentalitzables. Tanmateix, qualsevol traducció plasma certes relacions de poder, al mateix 
temps que té una vessant alliberadora. Sense la construcció d’un llenguatge comú és del tot 
impossible col·lectivitzar l’acció de base. Tal i com defensa Harvey (2007), armats d’una mena 
de llenguatge comú que respecta les diferències, els moviments de base poden unir-se per a rei-
maginar i reconstruir el seu món social. La traducció —que sempre plasma certes relacions de 
poder— és la tasca difícil que s’ha de fer per dur el particularisme militant i l’activisme de base 
a un terreny més ample de lluita i mobilitzar les forces de base per a un propòsit més «elevat». 
Com hem vist, aquest moviment des de solidaritats particulars cap a un conjunt de concepcions 
més abstractes —i de caire universal— implica el moviment d’un nivell i tipus d’abstracció 
arrelat al lloc cap a una altra mena d’abstracció capaç d’expandir-se a través de l’espai.

L’AGP és poc usual, en aquest sentit, perquè ha desenvolupat una estructura i procés explí-
citament encarats a evitar la dominació de la coalició per part de l’activisme del Nord. Per això, 
s’han adoptat mecanismes com ara limitar amb quotes la participació d’activistes del Nord a les 
conferències, de manera que els participants rics en recursos no gaudissin d’avantatges injustos 
(Wood, 2005). És, possiblement, aquesta combinació d’activistes del Nord i del Sud, articulada 
amb mecanismes que miren de minimitzar l’habitual domini del Nord, el que atorga sentit 
estratègic a un procés com l’AGP (Wood, 2005). D’alguna manera, el model escollit per l’AGP 
s’assembla al que empren els grups locals de base per coordinar-se: depèn de convocants rotaci-
onals, es treballa conjuntament per coordinar activitats comunes com ara les conferències o els 
dies d’acció, i donant suport a l’intercanvi d’informació entre els moviments i organitzacions. 



355

L’AGP SOTA EL PRISMA DIALÈCTIC: DEL PARTICULARISME MILITANT A L’AMBICIÓ GLOBAL

De la mateixa manera, com passa amb moltes altres coalicions informals i de base, l’AGP opera 
sense una oficina central ni pressupost. Tot i que aquest no és un model inusual a nivell local, sí 
que és poc freqüent pel que fa coalicions transnacionals (Wood, 2005). Per tots aquests motius 
l’enfocament dialèctic de l’AGP i del seu paper en el context del cicle de protesta «antiglobalit-
zació» adquireix més interès.

2.1. L’AGP COM UN PROCÉS INSTITUCIONAL: DELS PARTICULARISMES MILITANTS A 
L’AMBICIÓ GLOBAL

Tot i que el terme «procés institucional» podria semblar un oxímoron, en realitat s’insereix 
en la dialèctica procés-objecte de la que ens parla Harvey en el seu enfocament. En aquesta 
secció consideram que l’AGP és un espai/procés institucional (recollim aquí la seva dimensió 
històrico-espacial), amb les seves normes, pertinences, etc. Ara bé, la manera concreta en què 
s’ha configurat (i es reconfigura constantment aquest espai) no és arbitrària ni neutral; al con-
trari, respon a una abstracció de determinats particularismes militants que hi participen i està 
polititzat en el sentit que promou un determinat conjunt d’accions i en frena d’altres. Alhora, 
aquest espai institucional està disputat, és conflictiu i està travessat per relacions de poder, com 
també passa, per exemple, amb el Fòrum Social Mundial. Durant un temps gosa d’un fràgil 
equilibri entre l’impuls fundador i la desaparició per un buidatge del seu paper articulador. 
També implica grans dosis de reflexivitat i deliberació democràtica sobre el seu propi funciona-
ment, aplicant eines i mecanismes de democratització que estan contemplats en el propi procés 
de constitució.

El primer butlletí de l’AGP, que nominalment és el «zero», es publicà el desembre de l’any 
1997. Els seus continguts estan dividits en sis apartats i van des de l’explicació de què és l’AGP 
fins a la crida a les pròximes dates de mobilitzacions. Així, aquest és un butlletí «fundador» però 
oficiós, publicat abans de la primera Conferència Global de l’AGP prevista pel febrer de 1998 
a Ginebra (Suïssa). A diferència dels butlletins ulteriors, està escrit pels Convocants d’aquesta 
primera conferència.

En aquest butlletí #0 es plasma una primera definició de l’AGP: una «coordinació mundial 
contra el mercat global» que es reunirà a Ginebra i que es tracta d’una «nova aliança de lluita 
i ajuda mútua anomenada l’Acció Global dels Pobles contra el ‘Lliure’ Mercat i l’Organització 
Mundial del Comerç (AGP)». Endemés, s’explica que la voluntat és que aquesta nova plata-
forma serveixi d’«instrument global de comunicació i coordinació per tots aquells que lluiten 
contra la destrucció de la humanitat i el planeta pel mercat global, construint alternatives locals 
i poder popular» (AGP, 1997: butlletí 0). També queda clara la naturalesa dinàmica i evolutiva 
de la coordinació, assumint que tot el que s’expressa en aquest primer butlletí no està «gravat en 
pedra», sinó que tan sols és la idea de l’AGP compartida per les organitzacions que ara mateix 
la treballen.

D’aquí ja se n’extreuen algunes observacions que jutgem pertinents. La primera és que 
l’AGP té un moment fundador o constituent, perfectament marcat en un espai i temps concrets 
com és Ginebra el 1998. Si bé és cert que, prèviament a aquesta cita, el que podríem anomenar 
«procés de l’AGP» ja s’havia endegat (en els Encuentros zapatistes, concretament), és l’encontre 
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a la ciutat suïssa que inaugura oficialment l’existència de la xarxa. Això és significatiu perquè 
revela una vocació institucional que, si bé no és tan sòlida com la d’una organització, s’allunya 
força de les xarxes difuses que autors com Bennett (2005) han considerat de «segona genera-
ció». De la mateixa manera, emperò, també sembla clar que l’AGP, que en tant que institució 
té una sèrie de regles o normes formals i informals, s’allunya del que es podria considerar una 
organització tradicional o d’una xarxa de «primera generació». Per explicar que l’AGP no era 
pas cap organització s’emprava l’eslògan: «fes el que estàs fent ara, però fes-ho millor mitjançant 
l’AGP» (AGP, 2008). Així, l’esperit de la xarxa no era tan el de substituir l’activisme de base, 
sinó proporcionar eines per potenciar-lo i per generar sinergies a escala global.

És en aquest sentit que l’AGP, com hem vist, implica fins a cinc processos de facilitació i 
interacció entre moviments, tal i com senyala Routledge (2004): (1) facilita un espai per a la 
comunicació, fent servir cartes, correu electrònic, pàgines web, newsletters, telèfon, fax i reuni-
ons cara a cara com ara les conferències); (2) intercanvi d’informació pel que fa l’efectivitat de 
tàctiques i estratègies particulars, coneixement d’aspectes legals de llocs específics i geografies 
locals; (3) solidaritat, ja sigui en forma de manifestacions de suport a lluites concretes, envia-
ment de cartes, etc.; (4) coordinació, com per exemple l’organització de conferències, reunions 
i protestes col·lectives; i, finalment, (5) mobilització de recursos, ja siguin persones, finances o 
habilitats.

Com hem vist en el capítol anterior, hi ha força punts de vista a l’hora de caracteritzar la 
naturalesa de l’AGP. La seva barreja de components i característiques formals i informals fa 
que sigui difícil d’encabir en un model tancat. Com mirem d’argumentar en aquest capítol, un 
enfocament dialèctic ens pot ser molt útil per aportar llum i comprensió en el funcionament i 
evolució de l’AGP. A partir d’ara mirarem d’analitzar els principals trets del procés institucio-
nal de l’AGP, en el benentès que, tan important com el seu contingut concret, ho és l’evolució 
que ha viscut en el transcurs dels anys. Aprofundirem en la forma concreta que adopta aquest 
marc, entès com un particularisme militant que, després, és reinterpretat localment pels grups i 
moviments que hi participen. La recerca etnogràfica feta per autors com Graeber (2009) i Juris 
(2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2008, 2010) és molt útil aquí perquè aporta llum al procés de 
mediació entre els particularismes militants en el context institucional creat per l’AGP, per les 
grans contracimeres o pel procés del FSM.

Així, si diem que la forma concreta institucional que adopta l’AGP és fruit d’un o diversos 
particularismes militants, ens serà necessari analitzar quins eren els grups i col·lectius concrets 
que participaren en el procés de proposta i d’elaboració del marc institucional, especialment en 
els esborranys inicials que s’estaven discutint abans de la primera conferència global de Gine-
bra.35 Els grups més actius pel que fa el Nord són en general relativament petits i composats per 
joves de l’escena política «alternativa» i «autònoma». Per molts d’aquests grups l’AGP ha suposat 
la primera oportunitat de sortir de lluites particulars (okupació o antifeixisme, per exemple) per 
atacar el capitalisme neoliberal en general. Tal i com defensen Juris i Pleyers (2009), així com 
moltes organitzacions de la Nova Esquerra i el feminisme i l’ecologisme radical, l’escena 
alter-activista tendeix a prescindir de jerarquies formals, càrrecs electes o personal remu-

35 Alguns dels grups involucrats en l’AGP ja són xarxes, la qual cosa eixampla encara més l’espectre d’influència (Maiba, 2005). 
Per una referència dels grups convocants de la primera Conferència Global, veure l’annex.
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nerat, mentre que les decisions es prenen per consens. Mentre que molts intents previs de 
construir organitzacions de democràcia directa tingueren un abast limitat, els alter-activis-
tes han desenvolupat estructures participatives de base més àmplia. A més a més, mentre 
que moltes organitzacions de la Nova Esquerra i el feminisme descansaven sobre la presa de 
decisió informal i l’amistat (Polletta, 2002), els alter-activistes s’han desplegat a partir del 
processos formals de consens dels moviments d’acció directa estatunidencs dels anys 1970, 
i ho han fet en una escala geogràfica major. Així, els activistes estatunidencs han ajudat a 
difondre aitals pràctiques de presa de decisió transnacionalment. Altres xarxes com GAS9, 
Vamos o MRG36 han desenvolupat estructures de participació similars, i l’AGP les ha aplicat 
a escala global.37

Pel que fa els moviments del Sud, en els darrers anys havia pres autoritat un discurs que 
trenca amb les concepcions de la social-democràcia i el «desenvolupament» de les ONG. Això 
es féu particularment evident durant la Caravana Intercontinental, organitzada en nom d’or-
ganitzacions massives del Sud per part de petits grups radicals, però recolzades políticament 
i financera per sindicats, ONGs i fundacions que, finalment, reconegueren la legitimitat al 
discurs i les accions de la Caravana. Segons de Marcellus (2001), el desenvolupament més 
prometedor fou la implicació real d’organitzacions d’agricultors de França, Suïssa, Polònia i 
Alemanya: ciutat i camp, agricultors i joves activistes treballant realment junts. De fet, l’AGP 
nasqué amb l’ambició de ser, també, un espai per a l’intercanvi internacional d’alternatives i de 
reflexió política, qüestions que els activistes —habitualment «sobre-compromesos» i implicats 
en diversos projectes simultanis— sempre tendeixen a postposar. A llarg termini, de Marcellus 
(2001) creu que aquesta és la riquesa del debat polític que l’AGP impulsa entre continents i 
entre tradicions polítiques diferents com gandhians, moviments llatinoamericans, marxisme 
autònom o anarquistes. Així, la institucionalització de l’AGP ha comptat amb l’experiència i 
cultura organitzativa de nombrosos moviments per tal de desenvolupar mecanismes que per-
metin intervenir i interrompre la consolidació de dinàmiques de poder desiguals. Tal i com 
explica Wood (2005), un dels mecanismes és la naturalesa «viva» dels documents, susceptibles 
de ser modificats periòdicament, cosa que ha significat —voluntàriament o no— una rearticu-

36 Molts dels participants del MRG eren també participants actius d’altres àmplies xarxes globals, especialment l’AGP i (Juris, 
2005a). Tan el MRG com l’AGP representen un disseny de xarxa multicanal [all-channel] altament difusa que implica comuni-
cació i coordinació entre diverses lluites locals. Atès el dèficit de recursos i les diferències culturals, la coordinació transnacional 
al voltant de campanyes concretes s’ha mostrat difícil dins de l’AGP, encara que les conferències globals i les llistes de distribució 
han facilitat l’intercanvi d’experiències i informació, així com també han inspirat els DAG. Hi ha hagut molta més participació 
de base a nivell regional, particularment a Europa, on el MRG ha fet de co-convocant continental. Igual que el MRG, l’AGP no 
té membres formals, cercant proporcionar un instrument de coordinació i ajudar «el major nombre de persones i organitzacions a 
actuar contra el domini corporatiu a través de la desobediència civil i les accions constructives orientades a les persones». Qualse-
vol persona o col·lectiu hi pot participar en tant que estigui d’acords amb els hallmarks (Juris, 2005a: 350).

37 De manera anàloga, el MRG fou creat per mobilitzar activistes catalans en les protestes contra el BM i el FMI de Praga. 
Després de tres anys de feina, la xarxa es va autodissoldre el gener de 2003. El col·lectiu parisenc Vamos sorgí l’any 2001 durant 
les protestes de Gènova contra el G8; si bé començà duent a terme accions de sensibilització i formació sobre el neoliberalisme, 
al mateix temps que organitzava autobusos per portar estudiants a les protestes internacionals. Des de 2002, Vamos ha realitzat 
accions simbòliquies sobre qüestions com la migració, l’atac a Iraq, les corporacions i les reformes neoliberals, mentre organitzava, 
l’any 2003, espais i campaments alternatius durant les protestes contra el G8 de Ginebra i el Fòrum Social Europeu de París. 
GAS9, per la seva banda, mobilitzà inicialment  joves mexicans contra la cimera de l’OMC de Cancun, el 2003, però acabaria 
organitzant assemblees joves massives que implicaren estudiants, llibertaris, comunistes, educadors i personal d’ONG. Després 
de la protesta contra el Banc Interamericà de Desenvolupament, a Guadalajara, els activistes decidiren centrar-se en les activitats 
locals, mitjans alternatius i suport a les campanyes zapatistes (Juris i Pleyers, 2009).
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lació i enfortiment de la identitat col·lectiva de la xarxa.
En aquest document preliminar de l’AGP també s’explica una de les característiques fo-

namentals de la xarxa: es tracta d’un instrument de coordinació, no pas una organització. Els 
seus objectius, per tant, no són altres que inspirar el major nombre de persones i organitzaci-
ons a actuar contra el «lliure» mercat a través de la desobediència civil no-violenta i accions 
constructives orientades a les persones, oferint un instrument de coordinació i suport mutu a 
nivell global, alhora que es dóna una major projecció global a les lluites que ja s’estan lliurant 
en aquest sentit. Tenim, així, que la funció de l’AGP és la d’amplificar i coordinar les lluites 
existents i, alhora, inspirar més i més persones a organitzar-se i combatre l’OMC i les altres ins-
titucions del neoliberalisme (malgrat no utilitzar aquesta paraula explícitament). Per fer això, 
però, l’AGP adopta un model que renuncia a l’existència de membres i de personalitat jurídica. 
En consequüència, cap organització ni persona pot representar l’AGP, i viceversa. El paper 
de la xarxa, per tant, és el de facilitar la coordinació i circulació d’informació amb l’ajuda de 
conferències i eines informatives. De la mateixa manera, s’estableix que l’AGP no té recursos 
ni pressupost.38 A continuació repassem amb detall cadascun dels elements institucionals que 
conformen aquest procés de l’AGP.

2.1.1. ELS HALLMARKS COM A «SEGELL D’IDENTITAT»

Els principis o hallmarks vindrien a ser el «segell d’identitat» de l’AGP. El seu paper era el d’esta-
blir un marc normatiu general del procés de l’AGP, alhora que delimitava el tipus de moviments 
i col·lectius que eren objecte de la crida a la coordinació. Així, els hallmarks delimiten un marc 
polític, estratègic i tàctic d’actuació. En un nivell abstracte, l’afiliació a l’AGP és establerta per 
l’acord amb els hallmarks. Ara bé, no hi ha cap procediment oficial pel qual un activista, un 
grup, un col·lectiu o una xarxa poden subscriure aitals hallmarks, de manera que la inclusió a la 
xarxa és establerta, simplement, mitjançant la participació en les activitats. També, organitzant 
activitats locals o regionals en l’esperit de l’AGP (algunes campanyes duen l’afegitó «inspirat per 
la xarxa de l’AGP»). Per això no té gaire sentit parlar de «pertinença a la xarxa»: la composició de 
la xarxa s’estableix per la participació més que per una pertinença formal; aquesta absència de 
procediments formals de pertinença fa que els contorns de l’AGP siguin fluids i penetrables.39 
Ara bé, aquests contorns no eren absolutament fluids i penetrables. Com explica de Marcellus 
(2003: 100), els hallmarks proporcionaven «un retrat força clar de com són i què volen els movi-
ments involucrats en la xarxa» i «ens estalvia un munt de discussions tedioses amb organitzaci-
ons i gent amb la que realment no tenim prou en comú». L’experiència de l’activisme de base era 
prou útil aquí com per conèixer els avantatges que suposava establir uns hallmarks que delimi-
taven un «dins» i un «fora». Més que una identitat col·lectiva —que es generava més les accions 
compartides que per uns hallmarks generals—, això era un criteri pragmàtic de delimitació, un 

38 Els fons necessaris per tirar endavant les conferències i les eines d’informació s’han d’aconseguir de manera descentralitzada, 
però després aquests recursos sí que seran administrats pel comitè de convocants, que és el gruix organitzador d’aquests esdeveni-
ments, mentre que les publicacions seran autofinançades (veure el Butlletí 0 de l’AGP).

39 Això, com ha estudiat Maiba (2005), no deixa de provocar alguns problemes pràctics.
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sedàs que reduïa la diversitat potencial absoluta d’activistes i grups susceptibles de participar a 
l’AGP fins a un nivell de diversitat més «manejable» o operativa en criteris d’afinitat.

Això no és pas tan estrany: qualsevol procés institucional d’aquesta mena necessita les seves 
exclusions i adopta uns criteris normatius de delimitació, algunes vegades més formals i altres 
manco. Sense anar més lluny, els propis zapatistas, en els Encuentros, ja tenien les seves pròpies 
exclusions —s’hi anava per invitació40— malgrat fer servir una retòrica d’obertura i inclusió.41 I 
també el Fòrum Social Mundial, procés que s’adreça a un ventall més ample d’actors que l’AGP, 
també tenia les seves pròpies exclusions, com és el cas vet als partits polítics («organitzacions 
partidàries») o a les «organitzacions militars».42 En aquest sentit, veiem que el FSM tenia regles 
més explícites d’inclusió/exclusió que no pas l’AGP, que en realitat també rebutjava la presèn-
cia de partits polítics de manera tàcita, si bé és cert que el propi KRRS era un moviment amb 
participació electoral.

Els hallmarks de l’AGP s’han modificat diverses vegades durant els anys per motius que 
abordarem més endavant. Ara el que ens interessa és analitzar la gènesi d’aquests hallmarks. 
Aquests principis no surten pas del no-res, sinó que fou el professor Nanjundaswamy, de Kar-
nataka Rajya Raitha Sangha (KRRS), qui elaborà l’esborrany dels hallmarks i el proposà de cara 
a la conferència fundadora (Chesters i Welsh, 2006; Berger, 2009).43 La formulació preliminar 
d’aquests hallmarks, que es modificaria lleugerament a Ginebra, és la següent, tal i com figura 
al Butlletí 0 de l’AGP:

1. Un clar rebuig de les institucions que les multinacionals i els especuladors han cons-
truït per prendre el poder a la gent, com l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i 
altres acords de liberalització mercantil (com APEC, l’EU, NAFTA, etc.).

2. Una actitud confrontacional, des del moment en què no pensam que el lobbying pugui 
tenir gran impacte en aquestes organitzacions parcials i no democràtiques, en les quals 
el capital transnacional és l’únic i vertader actor polític [policy-maker].

3. Una crida a la desobediència civil no-violenta i la construcció d’alternatives locals per 
part de gent local com a respostes a l’acció dels governs i les corporacions.

4. Una filosofia organitzativa basada en la descentralització i l’autonomia.
El mateix esborrany deixa ben clar que aquest punts no són més que la base de les discus-

sions del febrer a Ginebra, una espècie de posició comuna sobre les quals s’havia de construir 
la plataforma. Val a dir que els hallmarks oficials aprovats el febrer de 1998 coincideixen to-

40 Aquí es pot llegir la invitació, carregada de retòrica i humor: <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1996/1996_06_09.
htm>.

41 Un exemple d’aquesta retòrica inclusiva el trobem en la convocatòria del I Encuentro Europeu per la Humanitat i contra el 
Neoliberalisme de 1996, celebrat a Berlin. El apel·lava a «tots els individus, grups, col·lectius, moviments, organitzacions socials, 
ciutadans i polítics, als sindicats, les associacions de veïns, cooperatives, totes les esquerres ‘habidas y por haber’, organitzacions 
no governamentals, grups de solidaritat amb les lluites dels pobles del món, bandes, tribus, intel·lectuals, indígenes, estudiants, 
músics, obrers, artistes, mestres, camperols, grups culturals, moviments juvenils, mitjans de comunicació alternatius, ecologistes, 
colons, lesbianes, homosexuals, feministes, pacifistes, etc.». També es dirigia a «tots els éssers humans sense casa, sense terra, sense 
feina, sense aliments, sense salut, sense educació, sense llibertat, sense justícia, sense independència, sense democràcia, sense pau, 
sense pàtria, sense demà», i a tots aquells que, «sense importar colors, races o fronteres, fan de l’esperança arma i escut». El text es 
troba disponible en línia a <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=762>.

42 Veure Carta de principis del Fòrum Social Mundial.

43 L’any 2002 es van produir unes discrepàncies amb Bernard Cassen, d’ATTAC França, sobre la no participació de KRRS al 
FSM i al Fòrum Social d’Àsia. Es poden llegir els correus aquí: <https://www.indymedia.org.uk/en/2002/12/48336.html>.
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talment amb l’esborrany, exceptuant alguns matisos i modificacions retòriques que no afecten 
substancialment el seu contingut.

La proposta del professor Nanjundaswamy està inspirada, possiblement, pel procés de dis-
cussió entre moviments de tot el món als Encuentros zapatistes i la reunió preparatòria de l’AGP 
d’agost de 1997. Ara bé, si hi param atenció, hi ha una clara correlació entre els principis propo-
sats per l’AGP i els principis habituals del KRRS. Aquest moviment és un dels actors clau en la 
iniciació de l’AGP, i també fou qui proposà el projecte de Caravana Intercontinental, al mateix 
temps que ha estat un dels agents principals de la Via Campesina. Sense anar més lluny, l’any 
1999, el KRRS allotjà la Segona Conferència Global de l’AGP, l’abril, i la Tercera Conferència 
Internacional de la Via Campesina, l’octubre (de Marcellus, 2003).

El professor Nanjundaswamy, que morí l’any 2004, és considerat el líder dels camperols 
de Karnataka. Ara bé, només pot ser etiquetat com a «líder» del KRRS en un sentit similar al 
que Marcos pot ser anomenat «líder» de l’EZLN, això és, lideratge que encarna simbòlicament 
els desitjos i necessitats dels membres del moviment però sense representar-lo pas ni poder de-
cidir sobre ells. El KRRS, una xarxa d’agricultors de l’Estat de Karnataka, Índia, és conegut 
per la seva metodologia d’acció directa noviolenta d’inspiració gandhiana. El moviment de 
camperols que que donà naixement al KRRS, el 1980, fou iniciat per cinc persones el 1965. 
Veuen el moviment com una part d’un llarg procés de construcció d’una nova societat, que 
ha d’estar dirigit per les persones al nivell local però que ha d’assolir cert nivell global, i 
que no pot produir-se sense una implicació activa i directa de la societat en el seu conjunt 
(Nanjundaswamy, 2003b).

Si repassem els quatre principis proposats per Nanjundaswamy, veiem que concorden a la 
perfecció amb la política del KRRS. Així, el primer principi fa referència a l’objectiu de l’AGP: 
la lluita contra les institucions i acords de liberalització econòmica, com l’OMC, NAFTA, etc. 
L’èmfasi en la lluita política contra aquestes institucions és un dels trets distintius del KRRS 
en el context dels anys noranta. La situació de l’agricultura a l’Índia s’ha deteriorat durant el 
procés de globalització. S’han produït onades de suïcidis de camperols que havien deixat de 
poder competir en el mercat o que estaven ofegats per deutes, i la situació d’escalada de tensió 
i violència en les àrees rurals, amb assassinats per part de la policia, és una realitat. S’interpreta 
que un dels origens d’aquesta problemàtica és l’Acord sobre Agricultura de l’OMC (Nanjun-
daswamy, 2003b).44 Així, el KRRS és un dels moviments pioners a l’hora de traslladar l’acció 
local a l’àmbit de les institucions econòmiques i financeres globals. De fet, KRRS és la primera 
organització popular de l’Índia (i probablement del món) que organitzà mobilitzacions massi-
ves contra el GATT (Nanjundaswamy, 2003b).

El segon principi proposat per l’AGP és el que fa referència a l’actitud confrontacional —i 
no de lobbying— envers les institucions i acords del capitalisme global. Precisament, el KRRS 
és un dels moviments més representatius d’aquesta mena d’activisme bel·ligerant, tal i com 
es palesa amb les diferents campanyes que han endegat. A principis dels anys 1990, prop de 
mil agricultors van ocupar i saquejar l’oficina central de la corporació d’agrobusiness Cargill 
Seeds Company a Bangalore. També van desmantellar la unitat de llavors amb barres de ferro 

44 Acord sobre l’Agricultura de la Ronda d’Uruguai de l’OMC, disponible en línia: <http://www.wto.org/spanish/docs_s/
legal_s/14-ag_01_s.htm>.
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a un dels districtes de Karnataka. Durant aquestes accions es va convidar a les companyis de 
llavors multinacionals a anar-se’n del país sota el lema «quit India», que evocava al moviment 
«Quit India» endegat per Gandhi en el context de la lluita per la independència del país. Fou 
precisament l’acció contra Cargill que endegà la campanya Beeja Satyagraha, inspirada per la 
Salt Satyagraha del propi Gandhi i fent servir les llavors dels camperols com a símbol de re-
sistència contre les llavors patentades per les companyies miltinacionals. La crida per la Beeja 
Satyagraha obtingé una resposta estatal i global per part de molts altres moviments (Khadse i 
Bhattacharya, 2013).

En aquesta línia, l’any 1996 activistes del KRRS van destruir el primer concessionari de 
la cadena alimentària Kentucky Fried Chicken (KFC) de l’Índia, concretament a Bangalore. 
El fet que aquelles accions acabessin amb el primer ministre indi afirmant públicament el seu 
compromís amb aquests inversors estrangers féu reflexionar profundament els activistes sobre 
la necessitat de combatre el paradigma de la globalització neoliberal liderat per les companyies 
multinacionals (Khadse i Bhattacharya, 2013).

Potser una de les campanyes més conegudes és la que el KRRS va endegar contra la com-
panyia Monsanto. El cotó Bt és una varietat genèticament modificada que Monsanto introduí 
a l’Índia l’any 1995 a través de la companyia d’agrobiotecnologia Mahyco. A partir de 1997-98, 
Monsanto començà a obrir  il·legalment camps de prova d’aquest cotó i anuncià que al cap d’un 
any es començarien a comercialitzar llavors (Shiva, 2014).45 Fou en resposta a l’existència de 
plantacions en proves que el KRRS es proposà, el novembre de 1998, dur a terme accions direc-
tes noviolentes de destrucció d’aquests camps. En una carta oberta publicada pocs dies abans, el 
moviment camperol deixava clares les seves intencions: «els camps de prova de Monsanto seran 
reduïts a cendres a partir d’aquest dissabte». S’explicava que els activistes del KRRS ja havien 
contactat amb els propietaris d’aquelles terres per tal d’explicar-los l’acció i fer-los saber que el 
propi KRRS es faria càrrec de qualsevol pèrdua que patissin. Així, el 28 de novembre milers de 
camperols ocuparen i cremaren els tres camps davant les càmeres en una acció de desobediència 
civil oberta, pública i perfectament anunciada.46 Aquelles accions foren el sus d’una campanya 
d’acció directa de camperols contra la biotecnologia; la campanya fou batejada com «Operation 
Cremation Monsanto». Els camperols deien que la campanya no s’aturaria «fins que tots els 
assassins corporatius» com Monsanto, Novartis, Pioneer, etc., no abandonessin el país (Nan-
jundaswamy, 2003a).

Aquesta actitud bel·ligerant i de confrontació contrasta amb altres campanyes d’ONG que 
aposten per campanyes de sensibilització i pressió institucional o a les corporacions. Al ma-
teix temps, aquesta aposta estratègica per renunciar a l’ús de les institucions mediadores per 
resoldre aquests conflictes lligats a les corporacions transnacionals és característica d’aquesta 
etapa del KRRS i això es trasllada al segon dels hallmarks proposats per l’AGP. Val a dir que 

45 L’Índia té legislació sobre els OGM des de 1989 en el marc de la protecció ambiental (Environment Protection Act). Així, 
qualsevol assaig amb OGM necessita l’aprovació del Comitè d’Aprovació d’Enginyeria Genètica, que pertany al ministeri de me-
diambient. Una denúncia a la Cort Suprema contra Monsanto per part de la Research Foundation for Science, Technology and 
Ecology féu que l’empresa no pogués començar la distribució comercial de les llavors de cotó Bt fins l’any 2002 (Shiva, 2014).

46 Sembla una contradicció el fet de defensar que es rebutja la violència contra éssers vius i creamar cultius de cotó. Des del 
KRRS s’explica que, en el cas dels cultius modificats genèticament, fan una excepció d’aquest principi (Khadse i Bhattacharya, 
2013).
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el propi KRRS, tot i que parteix de la convicció que una transformació social real només pot 
produir-se des de baix, va decidir presentar-se a eleccions el 1987. Prengueren aquesta decisió 
després de veure que un nombre important de polítiques governamentals que els estaven afec-
tant negativament, no s’estaven canviant a pesar de la reiterada desobediència civil massiva. La 
seva presència en la legislatura els proporcionà una eina més per produir canvis en les polítiques 
(Nanjundaswamy, 2003b).47

L’actitud confrontacional lliga perfectament amb el tercer principi proposat a l’esborrany 
de hallmarks de l’AGP. Aquest fa referència a la desobediència civil no-violenta i la construcció 
d’alternatives locals per part de gent local com a respostes a l’acció dels governs i les corporaci-
ons. El KRRS treballa amb un clar compromís envers la noviolència (entesa com a violència 
contra els éssers vius, no contra els objectes inanimats), i promou l’ús de mètodes no-vio-
lents (particularment d’acció directa) per tal de resoldre els conflictes i superar els proble-
mes. Aquesta postura anti-violenta no només s’aplica a la protesta contra els governs o les 
companyies, sinó que també és generalitzada a altres àrees de conflicte, com el conflicte 
comunal (Nanjundaswamy, 2003b).48

Finalment, el KRRS aposta per un model organitzatiu basat en petites unitats autòno-
mes i descentralitzades, justament el quart principi proposat a l’esborrany dels hallmarks 
per part de  Nanjundaswamy. No hi ha registre central dels membres del KRRS, no només 
perquè la descentralització és un element de la seva filosofia organitzativa, sinó també perquè 
seria impossible de mantenir i gestionar sense una gran burocràcia (Nanjundaswamy, 2003b).49 
El KRRS no és pas un moviment sectorial, sinó que treballa més enllà de problemes específics 
de camperols i mira de promoure canvis socials a tots els nivells. Un altre element important és 
que l’autonomia i la llibertat de cada vila s’ha de basar en la llibertat i autonomia de cadascun 
dels seus membres individuals (Nanjundaswamy, 2003b).

En termes de coherència i elaboració de les seves anàlisis i pràctiques, el KRRS és un mo-
viment gandhià que s’inspira en la filosofia swadeshi. Això vol dir que el seu objectiu final és 
la realització d’una «Village Republic», una forma d’organització social, política i econòmica 
basada en la democràcia directa, l’autonomia i autosuficiència econòmica i política, en la par-
ticipació de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions sobre assumptes comuns 
(Nanjundaswamy, 2003b).50

47 Això no obstant, la participació a les eleccions està subjecta a un nombre de condicions per part del KRRS: tots els candidats 
han de pagar un dipòsit a l’Índia per tal de registrar la seva candidatura; uns diners que no recuperaran a no ser que guanyin les 
eleccions. Els candidats del KRRS, de fet, no tenen permès pagar aquest dipòsit ells mateixos, sinó que l’han de pagar les pròpies 
circumscripcions locals. Això assegura que la decisió sobre si participar o no en la contesa electoral —i l’elecció de les persones 
candidates— és controlat pels membres del KRRS (Nanjundaswamy, 2003b).

48 Per exemple, s’ha constatat que en les regions en què el KRRS té una forta implantació, el nivell de violència entre dife-
rents grups religiosos està molt per sota de la mitjana (Nanjundaswamy, 2003b).
49 Això no obstant, d’acord amb la informació que prové de les viles, els membres del KRRS es poden estimar en uns 10 
milions de persones. L’Estat de Karnataka compta amb 50 milions d’habitants en total, un 20% dels quals viu a Bangalore i altres 
grans ciutats com Mysore o Hubli on el KRRS no és actiu (Nanjundaswamy, 2003b).

50 També es creen vies per assegurar que els assumptes concernents a vàries comunitats es decideixen en processos de consulta 
que impliquen a tots els afectats. Aquest model s’aplica a l’organització interna del moviment. Així, la unitat bàsica d’organització 
és la vila, l’únic nivell en el que existeixen membres i pertinença. Cada vila decideix sobre les seves pròpies formes d’organització i 
finances, així com també sobre els seus programes i accions. Així, per sobre del nivell de les viles hi ha varis nivells d’organització: 
el nivell del Taluk, el nivell de districte i el nivell d’estat. Les decisions que afecten a més d’una vila però a no més d’un Taluk 
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Tanmateix, no es poden obviar els orígens de l’AGP com una branca del moviment za-
patista internacional: és per això que no és casual que hi hagi certa semblança ideològica i 
organitzativa entre la xarxa i el moviment internacional de solidaritat zapatista. Al cap i a la 
fi, ambdues són xarxes d’alguna manera eclèctiques i poc ortodoxes que procuren estimular 
l’oposició radical arreu del món mitjançant un nivell organitzatiu mínim (de Marcellus, 2001). 
Endemés, a ningú no se li escapa que termes «autonomia» i «descentralització» entraven amb 
ressonància amb les inquietuds i apostes polítiques dels grups de joves de l’escena activista 
alternativa europea. Ara bé, pel que fa el terme «autonomia», observadors com John Ross han 
detectat una diferència entre les concepcions del Nord i del Sud pel que fa aquest terme. Els 
europeus tendeixen a veure l’autonomia com un espai marginal en els contorns de la societat, 
un espai construït voluntàriament per l’elecció de desmarcar-se del corrent principal de la so-
cietat. En canvi, l’activisme del Sud no només lluita per l’autonomia sinó per la inclusió en 
les seves societats, ja que el seu lloc marginal —no elegit sinó el resultat de segles de racisme, 
colonització i empobriment— amenaça no tan sols la seva autonomia sinó la pròpia existència 
(Retain, 2007). Aquests concepcions de l’«autonomia» també «dialoguen» i es «tradueixen» en 
la dialèctica entre particularisme i universalisme que travessa l’AGP, essent al mateix temps un 
obstacle i un avantatge per a la convergència i articulació de les lluites. Així, tot i que aquesta 
«autonomia» tenia un sentit prou diferent per l’activisme d’inspiració swadeshi o pels joves 
autonomen, marxistes autònoms o llibertaris europeus, la generalitat o universalitat del terme 
permeté que un ampli ventall de moviments i cultures polítiques s’hi identifiquessin.51

De fet, el marc teòric esbossat en la primera part d’aquest capítol ens permet ubicar aquesta 
qüestió de la següent manera: el marc institucional de l’AGP, materialitzat en la conferència 
fundadora i els debats previs (cara a cara i virtuals), realitzà una funció de traducció entre els 
diferents particularismes militants. Així, es produí un procés d’abstracció en virtut del qual ter-
mes «autonomia», «descentralització», «desobediència civil no-violenta» o «actitud confrontaci-
onal», conceptes clau dels hallmarks, es feren «universals». Com que aquesta universalitat no ho 
és de manera absoluta, però, sinó que està en relació amb la particularitat, cadascun d’aquests 
termes fou reinterpretat pels grups i moviments de l’AGP en funció dels seus particularismes 
militants. Dit altrament, no té res a veure la desobediència civil no-violenta en el context de 
les lluites de Karnataka contra els camps transgènics amb les accions directes urbanes d’allibe-
rament de carrers londinencs: ni el marc legal i normatiu és el mateix, ni la tradició activista 
parteix de les mateixes perspectives. I, malgrat això, grups tan diferents poden compartir un 
mateix espai institucional que codifica visions i experiències tan allunyades en un mateix marc 

es prenen, doncs en el nivell Taluk. El cos de presa de decisions estatal és l’State Executive Committee, que està format per 400 
delegats de tots els districtes (el KRRS té presència en 17 dels 19 districtes que formen Karnataka) (Nanjundaswamy, 2003b).
Explica Nanjundaswamy (2003b) que, des del seus inicis, el moviment també ha treballat per un canvi cultural, tot denunciant 
el sistema de castes, promovent la seva eliminació com una passa necessària cap a la justícia social a l’Índia. A tall d’exemple de les 
diverses propostes de canvi cultural, el KRRS ha organitzat el que anomenen «simple self-respect weddings» com una alternativa 
a les cares i extravagants cerimònies de noces regulars, en les què els camperols s’hi gasten una fortuna. El KRRS també té altres 
programes que aspiren a desafiar les estructures patriarcals. Així, les dones disposen de les seves pròpies estructures, mobilitzacions 
i programes dins del KRRS. El paper d’aquest moviment ha estat clau a l’hora d’establir quotes femenines mínimes (del 33%) en 
els Panchayats de Karnataka, que són les unitats bàsiques d’administració.
51 L’etiqueta «llibertari» d’esquerres s’ha de distingir de la varietat prevalent als EEUU; mentre la primera implica una crítica 
radical tan al mercat com a l’Estat, la segona s’orienta cap a la limitació del rol de l’Estat (Juris, 2005a).
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normatiu elaborat mitjançant un procés democràtic.
Per suposat, la tasca de traducció no es realitza ex novo per part de l’AGP, sinó que recull 

clarament l’herència dels Encuentros zapatistes, en particular, i de la crida xiapanenca a lluitar 
contra el neoliberalisme, en general. Si l’aixecament de l’EZLN havia precipitat el procés polític 
d’indentificació d’un «enemic» comú —el neoliberalisme—, l’AGP significava anar més enllà 
del debat i l’intercanvi i proposava campanyes d’acció contra el neoliberalisme arreu del món 
(de Marcellus, 2001).

Els preparatius de la primera conferència de l’AGP són prou indicatius del tarannà de 
la xarxa. Tal i com relata de Marcellus (2003), a Ginebra, la tasca logística i organitzativa 
d’allotjar la conferència fou un desafiament interessant. Com passa en molts altres indrets, 
l’escena activista local, al·lèrgica a l’organització tradicional i la jerarquia, mai no ha estat ca-
paç d’organitzar-se a si mateixa en números que vagin més enllà de 15 o 20 persones, cosa que 
permet un funcionament prou espontani en dinàmiques de grups petits. Les dinàmiques i els 
particularismes d’aquesta escena «alternativa» no sempre són inclusives: en la pràctica, molta 
gent potencialment interessada en participar-hi és exclosa simplement perquè es funciona amb 
grups d’afinitat. I, per suposat, la gent que no correspon a l’habitual perfil activista dominant 
en aquest cercle rarament se sent com si hi pogués encaixar (De Marcellus, 2003). Això no 
obstant, les enormes necessitats pràctiques d’una fita com la conferència fundadora de l’AGP 
i la magnífica acollida de la proposta política d’aquesta xarxa féu que l’activisme alternatiu de 
Ginebra deixés de banda la seva manera habitual de funcionar. Ja les crides zapatistes «contra el 
neoliberalisme i per la humanitat» havien atret gent molt diversa a les reunions; s’havia obert o, 
al manco, eixamplat el que es coneix com el «gueto activista». Els preparatius de la conferència 
permeteren organitzar mitja dotzena de grups de treball que s’havien d’encarregar de tasques 
logístiques com el menjar, l’allotjament, les traduccions, la captació de recursos econòmics, etc. 
Tot el procés implicà unes cent persones treballant voluntàriament en l’organització.

Endemés, a nivell polític, es mirà de combinar la participació decisiva de l’escena okupa/
alternativa de Ginebra, la qual oferí la majoria de l’allotjament i cuina —una tasca realitzada 
a l’Usine, el centre de cultura alternativa local— amb el suport polític i financer de diversos 
sindicats progressistes, grups de suport al Sud i ONG diverses. L’entusiasme i expectatives que 
generava l’arribada d’activistes de moviments populars radicals d’arreu del món féu que, fins 
i tot els partits d’esquerres, habitualment recelosos de l’escena activista alternativa, es veiessin 
obligats a donar el seu suport (De Marcellus, 2003). Mentrestant, la proposta d’acció directa 
noviolenta provocà una excitada discussió política, especialment quan el líder els pagesos indis 
de Karnataka, Nanjundaswamy, en una gira de xerrades preliminars, llançà una botella de te 
gelat Nestlé contra la paret, tot proclamant: «això no és violència! Violència només són les acci-
ons dirigides contra coses vives!». A continuació, explicà la seva història preferida del judici de 
Gandhi i de com el sabotatge del tren que portava municions britàniques no era pas violència. 
Els grups anti-OMC radicals començaren a florir arreu de Suïssa després de les seves aturades 
durant la gira de xerrades, en el que és un exemple magnífic de la vocació inspiradora i de cir-
culació de lluites del procés de l’AGP (De Marcellus, 2003: 99).

La mateixa naturalesa processual dels hallmarks fa que estiguin en constant tensió. Mentre 
s’han mantingut com un referent viu i de tendència emancipadora que efectivament permetés 
un moviment dels particularismes militants locals en una altra escala —o en múltiples escales 
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simultànies—, aquests hallmarks han complit la funció mediadora que ha aglutinat l’activisme 
entorn a l’AGP. Una prova d’aquest dinamisme i flexibilitat congregadors són les modificaci-
ons que patiren els hallmarks. Sense anar més lluny, a la conferència de Bangalore de 1999 el 
primer principi de l’AGP patí una modificació substancial: del rebuig genèric a l’OMC i els 
acords i institucions del neoliberalisme es passà a una oposició molt més general que impug-
nava el «capitalisme», l’«imperialisme» i, de manera sorprenent, el «feudalisme». A banda de la 
radicalització —al manco retòrica— de la xarxa, que esdevenia explícitament anticapitalista, 
crida l’atenció la inclusió del terme «feudalisme» que per molta gent suposava un anacronisme, 
però que era el resultat de la petició expressa d’activistes de la Índia i el Nepal, que consideraven 
que en els seus contextos locals el feudalisme era quelcom contemporani.52 Així, aquests canvis 
mostren que el marc institucional de l’AGP disposava dels mecanismes per ser prou dinàmic 
i una constant font de traducció de particularismes militants en projectes més amplis i en un 
sentit emancipador.

De fet, a Bangalore es consensuà que els esforços de coordinació de la xarxa s’estendrien 
a tots els temes relacionats amb l’explotació capitalista, així com també la seva relació amb el 
patriarcat, el racisme, la violència, la destrucció mediambiental i les diferents formes vigents de 
lluita contra aquestes dimensions de l’opressió. L’expectativa era que el procés de l’AGP arribés 
al punt de poder articular resistències de base a nivell global, treballant com un moviment 
global, arrelat a les bases dels moviments populars d’arreu del planeta, i jugant un rol polític 
directe des de baix (a banda de no constituir-se com a organització) (de Marcellus, 2001).

Per suposat, els canvis dels hallmarks no només s’expliquen de «baix a dalt», això és, per la 
pressió dels grups de l’AGP a partir dels seus particularismes militants en el marc d’una dialèc-
tica entre moviments de base i AGP. Al contrari, també trobam un influx «des de dalt», situat 
en la dialèctica entre l’AGP i processos socials més generals, inclòs el conjunt del moviment 
antiglobalització. Ens referim, aquí, als discursos «reformistes» de nombrosos actors importants 
del moviment que criticaven el neoliberalisme però renunciaven a fer una impugnació general 
al capitalisme. En el context d’aquest xoc entre discursos contrahegemònics, l’AGP detectà la 
necessitat de reivindicar-se com un procés anticapitalista. Recordem, també, que es detectaren 
moviments amb un discurs «antiglobalització» però amb plantejaments regressius o conserva-
dors; la necessitat de distingir-se d’aquests plantejaments oposats als projectes emancipadors de 
l’AGP obligà també a modificar els hallmarks.53

D’altra banda, si ens fixem en els canvis que patí el principi que fa referència a les formes 
d’acció, això encara queda més clar. La primera versió del hallmark apel·lava a la «desobediència 
civil no-violenta». Aquest terme universal, «no-violenta», fou suprimit no pas per un canvi po-
lític substancial sinó, més aviat, per qüestions terminològiques, culturals i mediàtiques —que 
per suposat tenen un rerefons polític. El terme tenia un significat a la Índia que estava relacionat 
amb la noció d’«ahimsa», traduïble com «no danyar», i que significa un respecte per a la vida; 
en l’activisme d’Occident, especialment en el context d’Amèrica del Nord, en canvi, la «no-vi-

52 Aquesta inclusió del feudalisme com a sistema d’opressió evoca, d’alguna manera, la crítica de Fanon (1965) al marxisme 
ortodox europeu i la seva incapacitat d’entendre l’estructura de classes en les perifèries.

53 Això es va percebre especialment en el context de l’Índia, on hi havia una ala dreta que feia servir una retòrica antiglobalitza-
ció equiparable a molts moviments progressistes (Singh, 2001).
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olència» també inclou un respecte a la propietat privada. Aquest conflicte implicava molts de 
problemes i interpretacions errònies per part dels mitjans de comunicació i, també, bona part 
del moviment. Els sectors d’Amèrica del Nord sentien que el terme podia ser interpretat com 
un impediment de la diversitat tàctica i, fins i tot, es temia que pogués contribuir a una crimi-
nalització de part del moviment. Les organitzacions d’Amèrica llatina, per la seva banda, també 
havien presentat objeccions al terme. Explicaven que una crida a la «desobediència civil» era 
prou clara, i que la «no-violència» podia semblar un rebuig de parts importants de la història de 
resistència dels seus pobles. Concretament, activistes d’Equador i Bolívia recordaven que milers 
de persones han posat en pràctica la desobediència civil en els darrers anys, tot i que han pogut 
llançar pedres quan l’exèrcit ha matat activistes amb armes de foc, cosa que passa regularment. 
De fet, «sempre hi ha hagut una comprensió en el si de l’AGP que entén la no-violència com un 
ideal o principi guia que sempre s’ha d’entendre en relació a la situació política i cultural par-
ticular».54 Accions que són perfectament legítimes en un context poden ser innecessàriament 
violentes en un altre, i viceversa.55 Finalment, pel que fa els hallmarks, s’adopta la formulació 
«maximitzar el respecte per la vida». Així, de bell nou, i aquest cop amb les pròpies paraules 
dels convocants, veiem que l’AGP estableix universals que, llavors, són interpretats en funció de 
cada particularisme militant.

Aquest últim exemple ens permet, de bell nou, llegir aquests canvis institucionals de l’AGP, 
com el resultat de dos processos simultanis i lligats però que separem analíticament: d’una ban-
da, la dialèctica entre moviments de base i l’AGP, que es palesa en la reformulació dels principis 
quan la universalitat d’aquests deixa de recollir o reflectir les visions i interessos dels particula-
rismes militants; de l’altra banda, una dialèctica entre l’AGP i els processos socials més generals, 
que es palesa clarament pel que fa el debat entre violència i no-volència, la diversitat tàctica, 
qüestions que des de Seattle amenaçaven amb fracturar visiblement el moviment i que exigien 
el posicionament de l’AGP, en aquest espai incòmode entre la criminalització i la cooptació.

Vist des d’una perspectiva més general (també temporal), es palesa que mentre els meca-
nismes de traducció de l’AGP s’han mantingut vius, constantment alimentants pels moviments 
de base, el seu marc institucional ha permès que els particularismes militants fessin una polí-
tica multiescalar i que s’eixamplés la seva perspectiva política en una direcció emancipadora, 
tot connectant-se amb altres perspectives. Ara bé, en el moment en què la universalitat dels 
hallmarks ha deixat de ser inspiradora i ha esdevingut un mecanisme de poder al servei d’al-
guns dels grups implicats a la xarxa, el seu vector emancipador s’ha trobat en un atzucac. Ens 
referim, per exemple, a l’ús polèmic dels hallmarks que feren alguns grups. En un principi els 
hallmarks s’havien fet servir per descriure les propietats de la xarxa: mentre que l’AGP rebutjava 
el lobbying a favor de la desobediència i l’acció directa, això no era el cas de tots els grups que 
hi participaven, que solien tenir un repertori d’acció més ampli.56 És per això, en bona mesura, 
que no quedava més remei que un model organitzatiu basat en l’autonomia i la descentralització 

54 Veure <https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/pga/hallm.htm>.

55 Precisament, per deixar això clar, l’EZLN fou convidat a ser entre la primera generació de convocants, tal i com es reconeix 
aquí: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/pga/hallm.htm>.

56 Mentre que l’AGP rebutja el lobbying com a tàctica de la coalició, molts dels grans moviments del Sud que hi participen 
tenen experiències en coalicions transnacionals amb contraparts del Nord que sí que fan servir aquesta pràctica. Malgrat això, els 
participants del Sud de l’AGP distingeixen clarament entre la seva feina amb ONG i la feina amb l’AGP (Wood, 2005).
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gràcies al qual els grups participants fossin lliures de decidir. Ara bé, més endavant hi hagué 
grups —principalment del Nord— que començarien a fer servir els hallmarks com a mitjà per 
excloure o vetar explícitament la participació d’altres grups. Tal i com explica Lewis (2009), 
començaren a ser freqüents els arguments de l’estil: «els grups amb estructures més tradicio-
nals (jeràrquiques o centralitzades) no han de poder participar a la xarxa perquè ells han fallat 
a l’hora d’abraçar els hallmarks com a valors fonamentals de les seves pràctiques polítiques 
quotidianes». En aquesta línia, l’adopció dels principis de l’AGP per part de la xarxa britànica 
Dissent! Network, que s’organitzà de cara a la cimera del G8 d’Escòcia el 2005, fou un intent 
explícit d’impedir la participació de grups polítics (com el SWP) i ONG que habitualment fan 
un activisme orientat al lobbying.

Aquesta mena de conflictes foren habituals en el si de l’AGP europea, especialment pel que 
fa Europa. En la primera conferència europea, celebrada a Milà el març de 2001 [veure capítol 
2], es produí una rèplica dels habituals xocs entre Reclaim the Streets i Socialist Workers Party; 
els primers acusaven els segons de tenir un «funcionament autoritari» que entrava en contradic-
ció amb els principis de l’AGP. Tot i que aquests conflictes havien estat presents a l’AGP, aques-
ta era la primera vegada que un argument d’aquesta mena es feia servir per vetar la participació 
d’un grup, relegant-lo a una participació limitada, en tant que grup «observador». A ningú no se 
li escapa que aquí es presenta una contradicció entre la vindicació de l’autonomia de cada grup 
i el el fet de fer servir els hallmarks com a criteri d’exclusió. En efecte, si cada grup participant 
de l’AGP gosa d’autonomia local, com s’entén que les seves pràctiques locals i internes es facin 
servir com a argument per impedir la seva participació a la xarxa? Es pot sospitar que aquí s’in-
augura un escenari del que Harvey ens havia previngut (2007), això és, quan la comunitat «en 
sí mateixa» té significat com a part d’una política més ampla, mentre que la comunitat «per a sí 
mateixa» degenera quasi invariablement en exclusions i fragmentacions regressives.

2.1.2. ELS PRINCIPIS ORGANITZATIUS, EL MOLL DE L’OS DE L’AGP

Els principis organitzatius no són tan coneguts com els hallmarks, però sense cap mena de dub-
te també constitueixen uns dels pilars identitaris de la xarxa. La seva gènesi són les converses 
preliminars al naixement oficial de l’AGP el 1998. De fet, és curiós que en aquella conferència 
fundadora es debatés el manifest però no pas els principis organitzatius, que clarament són un 
desplegament de l’esperit plasmat en els Encuentros zapatistes, concretament en la Segunda 
Declaración de La Realidad por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Recordem que, 
allà, s’hi recollia la voluntat de construir una xarxa col·lectiva de totes les «lluites i resistències 
particulars» contra el neoliberalisme; una xarxa sense «una estructura organitzativa», ni «centre 
rector ni decisori», sense «comandament ni jerarquies» (Condearena, 1997). Els principis 
organitzatius són, per tant, una codificació d'aquesta proposta política emergida dels Encu-
entros i materialitzada anys després en l’AGP. Endemés, els principis organitzatius entren en 
ressonància amb la identitat de molts dels grups —no tots, ni de bon tros— que s’impliquen a 
l’AGP. Es podria defensar que aquests principis organitzatius tenen el seu origen en el particula-
risme militant del zapatisme, que ja de per sí implica una filosofia política sincrètica que recull 
elements de l’indigenisme i el marxisme autonomista (en la seva versió postobrerista). Tanma-
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teix, un cop institucionalitzats aquests principis, inserits en el moll de l’os de l’AGP, passen a 
ser reinterpretats per part de tots els moviments: grups anarquistes d’acció directa els «llegiran» 
com un rebuig a l’estructura i la direcció política; grups de camperols del Sud els «llegiran» com 
un mecanisme per impedir el domini per part dels activistes del Nord.

Els principis organitzatius (PO) estableixen que l’AGP és un instrument de coordinació, 
no pas una organització, que té com a objectius inspirar les accions contra el comerç «lliure» 
mitjançant la desobediència civil noviolenta, així com oferir eines de coordinació i suport mutu 
a nivell global i donar la màxima projecció internacional a les lluites que ja existeixen (PO #1).57 
La filosofia organitzativa de l’AGP, basada en la descentralització i l’autonomia, fa que les es-
tructures centrals siguin mínimes (PO #2). Endemés, l’AGP no té membres (PO #3) ni perso-
nalitat jurídica, de manera que no està legalitzada ni registrada a cap país; així, cap organització 
ni persona no pot representar l’AGP, de la mateixa manera que l’AGP no pot representar cap 
persona ni organització (PO #4). S’estableix que hi haurà conferències globals cada dos anys, 
aproximadament, i uns mesos abans de la reunió de l’OMC (PO #5). Aquestes conferències 
seran convocades per un «Comitè de Convocants» format per representants d’organitzacions 
i moviments. La seva composició ha de mostrar un equilibri regional i un equilibri pel que fa 
les àrees de feines de les organitzacions que el formen; els organitzadors locals formaran part 
també d’aquest comitè (PO #6). S’estableix que l’AGP disposi de vàries eines d’informació, 
com ara el butlletí regular, la pàgina web i altres publicacions, que es realitzaran voluntària-
ment per part d’organitzacions i individualitats que donin suport als objectius de l’AGP. La seva 
elaboració serà descentralitzada i rotativa. Els continguts d’aquests materials només apareixeran 
amb el nom de l’AGP una vegada el Comitè de Convocants els hagi supervisat en funció de la 
coherència amb el manifest (PO #7). L’AGP no té recursos, de manera que els fons necessaris 
per cobrir les despeses de les conferències i les eines informatives s’han d’aconseguir de manera 
descentralitzada. Els fons recaptats seran gestionats pel Comitè de Convocants, mentre que les 
publicacions hauran de ser autofinançades (PO #8). L’AGP tindrà un secretariat rotatiu que 
canviarà cada any. Serà cada Comitè de Convocants qui decidirà on estaran aquestes secretaries 
durant el seu mandat bianual (PO #9). Les Conferències no inclouran el debat sobre aquests 
principis; sempre que es vulgui proposar una modificació s’endegarà un grup de discussió pa-
ral·lel a la Conferència, que serà l’encarregat d’elaborar una proposta concreta que serà votada 
en el plenari (PO #10). Finalment, l’AGP desitja que la seva existència inspiri la creació de di-
ferents plataformes (regionals i temàtiques) contra el comerç «lliure» i les diferents institucions 
que el promouen. Tanmateix, no hi haurà cap relació de pertinença entre aquestes plataformes 
i l’AGP, sinó que seran completament autònomes (PO #11).

Lewis (2009) planteja que l’adopció d’aquest model pot llegir-se, al manco, de tres maneres. 
La primera, que anomenarem substancial, ens diu que els principis organitzatius de l’AGP codi-
fiquen els ideals polítics de màxim respecte a l’autonomia, la diversitat i la cooperació voluntà-
ria; la segona, la processual, entén que els principis organitzatius expressen el desig d’una acció i 
organització col·lectiva sense haver d’invocar la «política representativa»; finalment, la que ano-
menam pragmàtica, que entén que l’estructura està específicament dissenyada per impedir un 

57 Els principis organitzatius es poden consultar a l’annex d’aquest treball, i també en línia: <http://www.nadir.org/nadir/initia-
tiv/agp/cocha/principles.htm>.
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problema habitual en les xarxes activistes internacionals: el domini dels qui gosen dels recursos.
Desenvolupant l’argument de Lewis, podem dir que en realitat les tres lectures són correctes 

i complementàries. Com hem vist abans, nocions com «autonomia» i «diversitat» adquireixen 
un moment d’universalitat a través del procés de l’AGP, i els principis organitzatius serien una 
cristal·lització institucional d’això. Així, aquest moment universal certament codifica ideals 
polítics d’autonomia i diversitat, però aitals principis tenen el seu origen en varis particularis-
mes militants que són «traduïts» mitjançant la mediació del propi procés de l’AGP. D’aquesta 
manera, el que per uns grups anarquistes del Nord pot llegir-se com «prescindir de la política 
representativa», per altres moviments de masses del Sud pot entendre’s perfectament com una 
voluntat d’evitar el domini per part dels grups del Nord, tal i com indiquen les experiències 
de molts dels moviments amb ONG europees i nordamericanes. En general, tal i com senyala 
Wood (2005), els participants del Nord i del Sud es diferencien pel que fa el seu bagatge en 
experiències de construcció de coalicions. Així, els del Nord, sovint pertanyents a organitza-
cions més informals i reduïdes, solen emprar coalicions locals com a la seva principal manera 
de mobilitzar-se en accions directes. De fet, sovint, en tractar-se de grups petits, la seva única 
via per dur a terme accions sol ser la cooperació amb altres grups. Així, la seva experiència és 
principalment amb altres grups locals, però no tenen tanta experiència en la construcció de 
coalicions transnacionals.

Per exemple, el Moviment de Resistència Global, que s’inspira clarament en l’AGP, és un 
enxarxament sense membres, ja que considera que la membresia remet a estructures estàtiques, 
fixes i clarament distintes, més que a un sentit de pertinença més difús com el que es vindica. 
Opina Juris (2008) que, mitjançant aquesta lògica d’enxarxament, els activistes expressen els 
seus imaginaris polítics directament a través de la pràctica tecnològica i organitzativa. Es tracta 
d’una xarxa que no tenia per objectiu «reclutar» nous membres per a cap grup en particular sinó 
ajuntar més i més persones, grups i nodes a la xarxa, fent que s’expandís horitzontalment.58 El 
MRG, igual que altres xarxes com RCADE, no funciona doncs com una organització discreta, 
sinó que es tracta més d’eines que mobilitzen activistes en espais polítics més amples, donant 
lloc a modes de participació extremadament dinàmics amb una pertinença flexible i difosa 
(Juris, 2008). El MRG rebutjà formar part del Consell Internacional del FSM en considerar-se 
una perversió de la seva lògica de funcionament i, a continuació, decidí dissoldre’s definitiva-
ment. Ho va anunciar en un manifest que celebrava aquest canvi d’etapa: «El MRG ha mort... 
comença la festa!» (Juris, 2008).

D’altra banda, activistes del Sud, amb organitzacions més grans i de més durada, han esta-
blert cert comportament organitzatiu protocolari per establir aliances, ja siguin locals, estatals 
o transnacionals. A més, els grups que integren les coalicions habituals de Nord i Sud són de 
naturalesa diferent; uns més flexibles, difusos i efímers; d’altres més formals, de llarg termini, 
i on valors com la «legitimitat» i la «responsabilitat» tenen més importància que mecanismes 
«tècnics» de funcionament assembleari. Aquestes divergències es manifestarien sovint en el 
marc de l’AGP.

En el procés de mediació de l’AGP és possible que els universals «matisin» o exerceixin in-

58 En aquest punt, autors com Juris (2008) fan referència a la caracterització «rizomàtica» de les xarxes de moviments socials i a 
l’establiment de «patrons rizomàtics» de col·laboració.
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fluència en els particularismes militants de molts grups. A tall d’exemple, l’aprovació a Cocha-
bamba d’incloure una paritat de sexe en les conferències globals i regionals, així com la inclusió 
obligatòria de la qüestió del gènere en el programa de les conferències. L’aprovació d’aquests 
canvis —promoguts pels grups feministes de l’AGP a partir de les males experiències en les 
conferències anteriors— indica que el que era una agenda activista particularista —moviments 
de dones— s’amplia i esdevé part central de l’agenda activista de la xarxa i, per extensió, dels 
moviments de base que hi participen. Per suposat, la introducció d’aquests canvis no implica 
una modificació real de l’agenda dels moviments, però sí que denota un procés deliberatiu i 
autoreflexiu pel que fa la qüestió de gènere en el funcionament intern de la xarxa. En aquest 
sentit, l’AGP mirava d’organitzar-se mitjançant una «obertura estructurada» i un èmfasi en la 
transparència (Juris, 2008). El potencial sensibilitzador d’això és prou palès des del moment en 
què agendes particulars esdevenen, per decisió en el plenari, agenda comuna.

Tanmateix, les principals tensions aparegudes en el si de l’AGP giren al voltant de dues 
qüestions: la participació d’activistes del Nord i el procés organitzatiu. Pel que fa la primera, els 
activistes del Nord tenen més facilitats per desplaçar-se a les conferències i, a més a més, tenen 
un rol més actiu en la logística —el grup de suport—, cosa que crea certes jerarquies informals. 
Per mirar de contrarrestar aquests impactes es van prendre algunes mesures: es limità la par-
ticipació d’activistes del Nord en la conferència de Cochabamba al 30%. Pel que fa la segona 
tensió, sorgiren debats sobre la tirania de la manca d’estructura [tyranny of structurelessness] i 
les diferències pel que fa la cultura política. Un exemple és que pels europeus és important la 
descentralització i l’organització no jeràrquica mentre que, per exemple, a Àsia els grans líders 
són esperats i reverenciats (Wood, 2005). Per donar sortida a aquesta situació es formalitzà l’e-
xistència d’un grup de suport a partir de la conferència de Bagalore. Tanmateix, l’activisme del 
Nord i del Sud mostrà discrepàncies sobre com encarar la qüestió de la dominació de la xarxa 
per part de l’activisme del Nord i les dificultats organitzatives. Mentre que els activistes del 
Nord apostaven per mecanismes «estructurals» —com l’establiment de qüotes, per exemple—, 
els del Sud posaven èmfasi en el desenvolupament de visions compartides i compromís (Wood, 
2005). No és casual, en aquest sentit, que els debats sobre el poder tinguessin tanta importància 
en la conferència europea de Leiden; allà, la preocupació no era tan eliminar el poder —qüestió 
certament problemàtica—, sinó trobar maneres i mecanismes concrets per descentralitzar-lo i 
de gestionar-lo de manera més efectiva. Així, més que eliminar lideratges, es tractava d’empode-
rar i multiplicar els lideratges, en el context d’una clara voluntat d’innovació i experimentació 
política (Juris, 2008).

2.1.3. MANIFEST DE L’AGP, UN DOCUMENT «VIU»

L’anàlisi política i la crida a l’acció de l’AGP es troba al manifest, un document «viu» que s’es-
tima que serà revisat cada dos anys en les conferències globals, sempre que així es sol·liciti. La 
gènesi del manifest és la trobada d’agost de 1997, moment en què es redacta l’esborrany del 
document que circularia entre els grups afins i que seria el document base que es treballaria a 
Ginebra el 1998. El manifest està dividit en dues parts. La primera és un diagnòstic de tots els 
problemes específics que causa l’aplicació de les polítiques neoliberals i que els moviments aglu-
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tinats al voltant de l’AGP coneixen de primera mà. Així, el diagnòstic es fa per juxtaposició de 
particularismes i no pas per una anàlisi integral. L’explicació d’això pot residir, probablement, 
en la forma en què s’estructura la primera conferència, això és, en grups temàtics i regionals que 
plasmen en un document el que, posteriorment, serà afegit al manifest general que serà votat 
en el plenari general. Aquest procés «atomitzat» fa que, finalment, el manifest sigui més aviat 
un «collage» i no el resultat d’una anàlisi profunda dels lligams estructurals entre les problemà-
tiques.

Pel que fa la segona part del manifest, la part propositiva, es resumeix en un desplegament 
dels hallmarks, això és, una vindicació d’un comunitarisme genèric. Així, es fa referència a les 
eines de coordinació i empoderament que brinden espais per posar en pràctica una gran diver-
sitat d’estratègies locals i de petita escala. S’entén, des d’aquest punt de vista, que els vincles di-
rectes i solidaris entre productors i consumidors, tan en àrees rurals com urbanes, les monedes 
locals, els sistemes de crèdits sense interessos, i altres instruments similars, són els maons per 
a la construcció d’economies locals, sustentables i autosuficients, basades en la cooperació i la 
solidaritat, i no en la competència i el lucre (veure annex).

El manifest, tal i com sortí de Ginebra, ja reflectia una evolució significativa: l’AGP s’havia 
concebut com una eina pensada per oposar-se radicalment a l’OMC i el «lliure comerç», però de 
cada cop era més evident que els moviments compromesos amb l’acció directa contra aquesta 
última forma de capitalisme estaven, de fet, majoritàriament en contra del propi capitalisme 
com a tal. La tendència fou, doncs, la recerca de maneres de reafirmar una perspectiva revoluci-
onària internacionalment (De Marcellus, 2003). Tanmateix, potser la major virtut del manifest 
era la voluntat d’elaborar conjuntament un document que fes un diagnòstic col·laboratiu de les 
principals problemàtiques i desafiaments provocats pel capitalisme globalitzat. Diem col·labo-
ratiu perquè el document no era pas el resultat d’una anàlisi acadèmica, objectiva, sistemàtica i 
rigorosa, sinó més aviat una juxtaposició de les experiències concretes d’activistes en contextos 
prou diferents. Ara bé, era un procés de posar en comú un diagnòstic particularista i atorgar-li 
una dimensió més universal, d’alguna manera endegant un procés d’abstracció que permet 
identificar múltiples problemàtiques amb una causa compartida: el procés capitalista. Aquest 
procés d’allò particular, de les experiències viscudes, cap a una concepció més universal, amb 
tipus i nivells d’abstracció diferents, és un dels aspectes clau de la mediació de l’AGP entre els 
moviments de base i processos més amplis d’articulació de lluites i, per extensió, de canvi social. 
L’AGP, com els Encuentros zapatistes o el Fòrum Social Mundial, representa un procés d’aques-
ta mena, i es plasma també en el document del manifest, encara que sigui de manera precària.

2.1.4. LES CONFERÈNCIES, UN ESPAI DE CONVERGÈNCIA 

Una altra de les cristal·litzacions institucionals clau del procés de l’AGP són les conferències, 
que han complit una doble funció de cultivar i reforçar llaços activistes i servir d’espais per pla-
nificar i coordinar accions concretes (Juris, 2008). Pel que fa les globals, des del principi, la seva 
periodicitat s’estima que sigui de dos anys aproximadament, uns tres mesos abans de les Con-
ferències Ministerials de l’OMC, «la principal reunió de la institució més influent del món» 
(AGP, Butlletí 0, veure annex). També s’estableix que el seu caràcter sigui rotatiu, de la mateixa 



372

CAPÍTOL 5

manera que s’estableixen algunes figures com la dels «convocants» —i posteriorment el «grup 
de suport»— que serien els encarregats d’organitzar cadascuna de les conferències. Aquest sis-
tema es reproduí en les conferències regionals.59 L’existència de les cimeres permet a l’AGP 
disposar d’un espai formal de presa de decisió democràtica i de debat i reflexió. De la mateixa 
manera que els Encuentros zapatistes, aquestes cimeres han estat espais embrionaris del que poc 
temps després serien els Fòrums Socials. Aitals reunions són l’exemple més clar dels «espais de 
convergència» dels que parlen autors com Routledge (2003) a l’hora de teoritzar sobre l’AGP.

Les funcions inicials d’aquestes conferències són les d’actualitzar el manifest (si escau), 
avançar en el procés de coordinació global de la resistència i coordinar accions descentralit-
zades per a la següent Conferència Ministerial de l’OMC.60 De la mateixa manera, es preveu 
que les conferències de l’AGP siguin convocades per un comitè conformat per organitzacions 
i moviments de tots els continents en representació de diferents sectors de la societat (més els 
organitzadors locals de la conferència). Aquest comitè té el mandat de determinar el programa 
de la conferència, prendre decisions sobre la participació en la conferència i l’ús de recursos, 
decidir quines publicacions poden imprimir-se en nom de l’AGP i revisar els continguts de les 
eines informatives de la xarxa. Endemés, cada comitè es decideix durant la Conferència prèvia, 
i s’estableix que sempre hi haurà dos convocats que aniran rotant bianualment, de manera que 
el nou convocant sempre compti amb l’experiència del vell. Ara bé, es deixa clar que el comitè 
en cap cas pot parlar en nom de la xarxa: no té cap mandat representatiu dels moviments socials 
que l’AGP aglutina.

L’establiment de les conferències periòdiques, segons el calendari de l’OMC, respon a dues 
necessitats contraposades. D’una banda, calia que la xarxa fou suficientment institucionalitza-
da com per prendre decisions de manera transparent i democràtica: per això l’establiment d’un 
fòrum oficial bianual que fos el marc legítim de presa de decisions. D’altra banda, emperò, es 
volia evitar que l’AGP adoptés una dinàmica d’organització, fins al punt que substituís l’acti-
vitat local dels moviments que hi participaven. És per això que s’establí una periodicitat prou 
laxa. Val a dir que, en realitat, les reunions preparatòries dels Convocants, les conferències regi-
onals que s’endegaren a partir de l’any 2001 i, en general, la frenètica activitat dels Dies d’Acció 
Global i les contracimeres, van significar en la pràctica una substitució de l’activisme de base 
local per un activisme «global» que mostraria les seves limitacions.

L’experiència mostra que el punt més feble de l’AGP ha estat l’organitzatiu: els comitès de 
convocants han viscut grans dificultats, en bona mesura perquè els activistes del Sud no han 
pogut prioritzar aquesta tasca. Recordem que es troben immersos en lluites locals i estatals 
que en molts de casos són qüestió de vida o mort (Mertes, 2004). Això s’ha vist agreujat pel 
fet que les organitzacions camperoles de base massiva tenen en realitat molts pocs recursos 
humans en els càrrecs superiors. Així, la idea original d’un secretariat que fos assegurat per les 
organitzacions presents en el Comitè de Convocants no funcionà. En canvi, el gruix de la feina 
l’acabà realitzant el «grup de suport», l’existència del qual fou formalment reconeguda el 1999 

59 S’establiria que, dels dos convocants, sempre n’hi hagués un de nouvingut i un altre amb experiència en aquesta tasca. 
D’aquesta manera s’esperava que hi hagués un procés d’aprenentatge per part del convocant novell.

60 Com suggereix Maureen Mahon (apud Juris, 2008: 98), les reunions no només són esdeveniments orientats a metes, sinó 
que és l’espai on les organitzacions i les xarxes són constituïdes i imbuïdes amb significat (Juris, 2008).
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en la conferència de Bangalore. Aquest grup ha estat principalment compost de joves activistes 
europeus que sí que han disposat de prou temps, energia i recursos per dedicar-se a l’elaboració 
del butlletí i el manteniment de la pàgina web, la recaptació fons, etc. Heus aquí la paradoxa: 
mentre aquesta estructura és vital pel funcionament de l’AGP, aquesta ha anat acompanyada 
del sorgiment d’una jerarquia informal que, durant un temps, ha treballat sense un mandat per 
part de l’assemblea de l’AGP (de Marcellus, 2001).

A això s’hi sumava una problemàtica habitual: per molts moviments, la simple idea de com-
prometre’s amb alguna mena d’acció internacional i de responsabilitat política és problemàtica. 
Com senyala de Marcellus (2001), les realitats polítiques i la subjectivitat segueixen fortament 
lligades al nivell local i nacional/estatal. Moltes organitzacions massives estan acostumades a 
enviar un delegat a les conferències per informar-se i mostrar solidaritat, però no per mantenir 
un contacte regular i comprometre’s a l’acció. S’ha donat el cas que, en conferències globals, 
alguns representants fins i tot acceptaren ser convocants de l’AGP i llavors se’n anaren a casa i 
aparentment s’oblidaren de tot, provocant així malentesos desafortunats.

Més enllà d’aquests casos extrems, la paradoxa és que el gran potencial de l’AGP prové del 
Sud, però ha estat en el Nord on la xarxa ha estat més productiva. En general, els moviments del 
Sud han tingut tendència a involucrar-se menys del que s’esperava, amb notables excepcions. 
Com explica de Marcellus,

[els moviments del Sud] tenen condicions molt dificultoses i les seves agendes estan molt far-
cides. Això fa que no situin necessàriament l’OMC al punt de mira, també perquè en moltes 
regions els programes del FMI han imposat de facto el que l’OMC vol perpetuar a la llei in-
ternacional. Un gran moviment de Nigèria, per exemple, pot voler participar en manifestaci-
ons coordinades si també coincideixen amb convocatòries locals, però en general no organit-
zarà cap manifestació gran per mor d’una cimera llunyana (de Marcellus, 2001: 114-115).

Aquesta fou, precisament, una de les principals raons per mirar de traslladar l’AGP de les 
accions puntuals a les campanyes sostingudes. Es considerava que aquestes campanyes tenien 
més possibilitats de funcionar en el context del Sud i, al mateix temps, es desmarcaven de la 
dinàmica de summit hoping en què s’havia inserit l’activisme del Nord.

Igualment, tal i com explica de Marcellus (2001), la situació organitzativa de l’AGP ha 
estat inestable. Malgrat això, el procés ha donat aixopluc a nombrosos projectes en molt poc 
temps. Un dels resultats del seu hiperactivisme és que les conferències no sempre han estat ben 
preparades, la qual cosa ha afectat la quantitat de grups que hi han pogut acudir. A això se li 
ha d’afegir que, sovint, les conferències de l’AGP no han funcionat tant com un espai de presa 
de decisions com de legitimació formal de pràctiques que ja es portaven realitzant de facto un 
temps abans (veure capítols 1 i 2). En qualsevol cas, entenem que això és en bona mesura una 
conseqüència de la dilatada periodicitat de les conferències globals en un moment d’acceleració 
dels moviments socials. Tot plegat obre el debat de si realment és possible organitzar projectes 
tan ambiciosos sense ser una «organització» i sense disposar de finances pròpies. S’ha vist, en 
tot cas, que cal parar atenció i trobar solucions davant les estructures de poder informals que 
necessàriament emergeixen en una situació així i als límits organitzatius que constantment 
apareixen.
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Un altre conflicte fou el procediment de presa de decisions. Habitualment, les cimeres de 
l’AGP havien funcionat amb treball en petits grups i, després, votació en el plenari. D’aquesta 
manera, per exemple, s’havia elaborat i aprovat el manifest. Durant els preparatius de la segona 
conferència europea de l’AGP, prevista el 2002 a Leiden, es produí un debat en les llistes de 
correu entre els dos convocants, MRG i Eurodusnie. El moll de l’os de la disputa era la me-
todologia de presa de decisió: mentre Eurodusnie proposava una regla de la majoria (3/4 dels 
vots), el MRG defensava la decisió per consens. Tot i que habitualment Eurodusnie funcionava 
per consens, considerava preferible una regla de la majoria tenint en compte la gran diversitat 
de grups i persones amb un rerefons polític i activista diferent; al cap i a la fi, defensaven, una 
votació també podia ser un procés democràtic. El MRG, en canvi, veia el consens com una part 
essencial de la seva tradició assembleària i tret que el diferenciava de partits polítics i sindicats. 
La presa de decisió per consens era, per tant, una condició sine qua non del MRG a l’hora de 
prendre decisions i, per suposat, era considerat molt més que un procediment tècnic de decisió, 
sinó que formava part del bessó de la cultura política dels membres del MRG (Juris, 2008). 
Així, el marc institucional de l’AGP topava amb els seus propis límits en el moment en què 
grups «imposaven» una lectura particularista dels universals de la xarxa. Dit altrament, des del 
moment en què sectors de l’AGP feien servir el marc institucional com un mecanisme de poder 
i d’exclusió, l’impuls creatiu i aglutinador de la xarxa deixa de tenir pes i dóna pas a usos par-
ticularistes. Això no obstant, cal tenir present que tan la decisió per consens com la regla de la 
majoria són igualment particularistes.

Finalment, no podem deixar de comentar les limitacions lingüístiques pel que fa la comu-
nicació i la interacció durant les conferències de l’AGP. Anglès i castellà han estat les llengües 
vehiculars i, per suposat, els activistes amb domini d’ambdues han disposat de més capacitat i 
recursos per participar-hi plenament, la qual cosa els ha convertit, d’alguna manera, en bene-
ficiaris d’un repartiment desigual del poder o, almanco, en activistes amb privilegis quant al 
maneig d’informació (Routledge, 2003).61

2.1.5. EINES COMUNICATIVES, MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL CONEIXEMENT I MEMÒRIA DE 
LES LLUITES

Si l’AGP havia nascut amb l’objectiu de ser una eina de comunicació i coordinació entre les 
lluites contra el neoliberalisme, era vital establir i desenvolupar uns mecanismes efectius de 
comunicació. I aquests havien de tenir en compte la realitat material de les diferents regions 
implicades en la xarxa.62 Així, des d’un principi l’AGP establí tota una sèrie d’eines: un butlletí 
regular, la pàgina web i la base de dades —que avui han esdevingut el principal fons històric de 
documentació sobre la xarxa—, llistes de electròniques de discussió i altres publicacions.63 Totes 

61 Veure Routledge, Cumbers i Nativel (2006) per més detalls sobre la llengua com a limitació real de la comunicació i interac-
ció durant la conferència de l’AGP asiàtica a Dhaka el 2004.

62 Internet, per exemple, era una eina que començava a fer-se servir amb freqüència en el camp de l’activisme, però amb prou 
feines hi havia un accés democràtic en el context de l’activisme del Sud.

63 Com ara el conegut llibre We Are Everywhere, que plasma perfectament la vocació inspiradora de l’AGP (Notes from Nowhe-
re, 2003).
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aquestes eines es realitzen voluntàriament per organitzacions i individualitats afins i s’esperava 
que fos de manera descentralitzada i rotativa (AGP, Butlletí 0, veure annex). Per exemple, els 
butlletins regulars de l’AGP es construïen per part dels convocants a partir de les aportacions 
diverses que s’envien des de diferents indrets del món a través dels canals que l’enxarxament 
de l’AGP estava obrint. Hom hi pot trobar des de petits anuncis relacionats amb convocatòries 
i campanyes, fins a calendaris d’accions i articles més extensos editats pel Comitè de Convo-
cants. S’establí una periodicitat mensual per als butlletins —cosa que no es va complir ni de 
bon tros—, començant el gener de 1998. La intenció inicial era que cada butlletí es difongués 
en paper i en format electrònic i tingués versions, almanco, en anglès, castellà i francès. El 
Comitè seria l’encarregat de supervisar que els col·lectius i les notes compartissin el valors ex-
pressats en els principis de l’AGP i que tinguessin una forma i contingut seriosos. Emperò, en 
cap cas, no podrien modificar els continguts de les notes que es publiquessin. Abans de l’última 
setmana de cada mes es demanaria que s’hagués enviat tot el material perquè el Comitè tingués 
temps suficient per revisar els enviaments. En teoria cada butlletí seria editat per un col·lectiu 
diferent de manera voluntària, si bé aquesta tasca d’edició es limitaria a maquetar i agrupar les 
notes, actualitzar l’agenda de convocatòries i elaborar un índex, de manera que qualsevol altre 
canvi no seria possible sense el permís del Comitè. Finalment, pel que fa la distribució del but-
lletí, es faria per correu electrònic i per correu convencional (per persones i organitzacions sense 
accés a Internet). Una xarxa d’organitzacions i persones s’encarregaria de copiar i distribuir el 
butlletí localment, al mateix temps que es cobraria una petita taxa de subscripció, que serviria 
per cobrir les despeses de còpia i enviament local; unes despeses que serien mínimes gràcies a la 
distribució descentralitzada.

Una altra eina comunicativa important són les llistes de distribució o listservs que, mitjan-
çant correu electrònic, proporcionen espais de debat, comunicació i intercanvi d’informació i 
coordinació en diferents idiomes. Es començà amb una sola llista i de mica en mica se’n crearen 
de noves, adaptant-se a les necessitats organitzatives de cada regió. També ses van crear llistes de 
distribució específiques per a protestes que, posteriorment, s’han tancat o s’han mantingut com 
a via de circulació d’informació i convocatòries.64 Molts activistes han participat en aquestes 
discussions a l’AGP d’Europa, mentre que les xarxes regionals d’Àsia i Amèrica llatina mostren 
una participació més escassa. Tot i que en les xarxes regionals hi participen moviments de 
masses, aquells amb contacte d’email que tendeixen a participar en les discussions són, de fet, 
persones individuals (sovint membres del Comitè de Convocants) que es poden comunicar en 
anglès i que tenen accés a Internet (Routledge, 2003). Precisament, per les dificultats que les 
persones sense accés a Internet tenen per participar en les llistes, s’estableix que la informació 
més rellevant sempre s’inclourà als butlletins. Tanmateix, el butlletí no fou capaç de mantenir 
la seva periodicitat ni l’elaboració descentralitzada i rotativa que s’havia plantejat com a meca-
nisme de funcionament. De fet, si se’n pogueren publicar algunes edicions fou gràcies a la de-
dicació d’un nucli d’activistes generalment europeus que disposaven del temps i els recursos per 
mantenir el butlletí i la resta d’eines en funcionament. El mateix succeí amb el manteniment de 
la pàgina web i la base de dades de protestes globals: tingué una dependència d’un petit nucli 

64 Alguns exemples d’aquestes llistes que encara estan operatives són <caravan99@lists.riseup.net>, <pga@lists.riseup.net> o 
<antiimf2000@yahoogroups.com>.
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d’activistes, la qual cosa fou efectiva al principi però dificultà la seva sostenibilitat en el temps.
L’AGP també partia d’una reflexió sobre la importància de preservar la memòria de les 

lluites, de tal manera que cada grup pogués aprofitar experiències anteriors. Així, el web de 
l’AGP és traduït a set llengües i proporciona informació sobre la història de la xarxa així com 
de les seves conferències internacionals i regionals, vàries accions i iniciatives de convergència, 
pròxims esdeveniments, i informes de lluites d’arreu del món. És també amb aquest objectiu 
de preservar la memòria de les lluites que la xarxa promogué la creació d’una base de dades 
de protestes, l’Arxiu de Protestes Globals.65 Durant uns quants anys aquest web recollia nom-
broses cròniques de protestes arreu del món relacionades amb el moviment antiglobalització i 
les lluites populars de base. També incloïa una agenda de pròximes convocatòries, cosa que es 
retroalimentava amb les llistes de distribució [listservs] i altres mecanismes de difusió. Es pro-
curà que el sistema de funcionament fos col·laboratiu, de manera que cada grup local enviava 
les seves contribucions d’una manera anàloga al d’Indymedia o altres projectes contrainforma-
tius.66 Aquesta memòria de les lluites no només té un pes específic en tant que aprenentatge i 
visibilització de l’experiència activista sinó que permet la recerca i documentació posterior, com 
el cas d’aquesta investigació. De fet, és gràcies a aquest arxiu de protestes globals que s’ha pogut 
elaborar una cronologia molt completa —no exhaustiva— que recull bona part de les accions 
a nivell mundial durant aquell període.

La importància d’això és, com defensa Olesen (2011), la capacitat de consolidar «estructu-
res de mobilització», això és, organitzacions i configuracions ja existents que poden proporci-
onar als activistes potencials i emergents tota una sèrie de recursos, coneixement i experiència 
(McAdam, 1982; McCarthy, 1996). Aquestes estructures han estat tradicionalment localitza-
des en cultures i institucions activistes a escala estatal, mentre que les estructures de mobilitza-
ció transnacionals estan encara relativament infradesenvolupades. En aquest sentit, processos 
com l’AGP o el FSM constitueixen formes històriques de memòria activista transnacional i 
construcció de cultura: implica un «emmagatzematge» públic i col·lectiu d’experiència, conei-
xement i records activistes. Aital procés d’aprenentatge és important des d’una perspectiva de 
poder perquè genera recursos activistes duradors que poden ser activats per futurs activistes 
transnacionals. Allà on els activistes transnacionals de fa algunes dècades trobaren un pano-
rama relativament buit en termes d’estructures de mobilització i aprenentatge activista, ara hi 
ha fites que potser serveixin per no començar de zero. Endemés, és innegable la importància 
d’Internet en el desplegament de l’AGP. Són diversos els autors que han reflexionat sobre les 
potencialitats revolucionàries d’aquesta eina i del model de funcionament en xarxa que inspira 
(Cleaver, 1999, Pickerill, 2003; Lee, 2004, Juris, 2008).67 Ara bé, el fet d’organitzar les xarxes 

65 Disponible en línia a <http://www.all4all.org>.

66 Els activistes mediàtics o media activists van llançar Indymedia (Independent Media Center, IMC) per proporcionar noticies 
i informació alternativa durant les protestes a Seattle. Això va permetre cobrir esdeveniments als carrers emprant varis formats de 
producció i tecnologies com ara càmeres de vídeo, webràdio, vídeo per streaming, fotografia digital, i laptop journalism (Halleck, 
2002). La web del IMC rebé més de 1.5 milions de visites en la seva primera setmana de funcionament, i la xarxa s’ha escampat 
posteriorment per ciutats d’arreu del món fins a convertir-se, durant un anys, en un dels principals referents contrainformatius 
mundials (Juris, 2008).

67 Lee (2004: 74) senyala que Internet té el potencial de revolucionar l’acció i comunicació activista, però que les pràctiques 
actuals no representen més que una extensió de les formes tradicionals i no suposen noves formes qualitatives de comunicació i 
acció. Com diu l’autor, en referència al sindicalisme, «cap pàgina web ha demostrat que pugui substituir un piquet, cap fòrum 
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activistes mitjançant Internet presenta una sèrie de problemes coneguts, com per exemple la 
circulació excessiva d’informació o «information blizzard», el caràcter abstracte i desencarnat 
de les discussions via Internet o els problemes de seguretat i vigilància (Critical Art Ensemble 
1994; Ribeiro, 1998; Routledge, 2003).68

Diu Strasinger (2010) que els fòrums socials proporcionen oportunitats per a la construc-
ció del moviment, mentre que l’AGP i els Independent Media Center (Indymedia) han jugat 
un paper important en la divulgació i propagació d’informació i pròxims esdeveniments, do-
cumentant les violacions governamentals de drets humans i mantenint extensius arxius de 
literatura, pel·lícules i fotografies de les accions de protesta. La contribució al moviment del 
desenvolupament dels centres de la xarxa en línia [online network hubs] és inestimable, especial-
ment per contrarestar la criminalització mediàtica. Cal tenir present, en aquest sentit, que els 
activistes del moviment sovint han estat titllats de «terroristes» o de representar una «amenaça 
a la nació», i molts d’ells han acabat sota observació de l’FBI. Paradoxalment, la disponibilitat 
d’informació en línia sobre activistes i accions de protesta els ha convertit en un objectiu fàcil 
pel monitoratge del FBI (Strasinger, 2010).

2.1.6. UN ESPAI INFORMAL DE CONTACTE ACTIVISTA

Autors com Hooks (1991) reflexionen sobre el fet que el nivell de confiança necessari per pla-
nificar i dur a terme una acció política conjunta és una cosa que es basa en el lloc i en el cara a 
cara. És possible que amb la normalització de l’activisme en línia això hagi canviat, però hi ha 
motius per pensar que, en el context del canvi de segle, així era. Això ens porta a parlar d’un 
altre corol·lari institucional de l’AGP que adquireix tanta importància com les eines comunica-
tives. S’ha senyalat la importància de les cimeres i accions de protesta promogudes per l’AGP 
per la seva dimensió d’encontre informal. Autors com Juris (2008) han defensat la importància 
de les xarxes informals d’amistat i dels espais en els quals es forgen afinitats i sinergies que 
eventualment poden jugar un paper important. Això s’ha palesat especialment durant l’etapa 
dels summit hoping en què un relativament reduït nucli d’activistes occidentals es desplaçaven 
a cadascuna de les contracimeres i aportaven la seva experiència i coneixements a la preparació 
de les accions. Una acció col·lectiva sostinguda en el temps té molt a veure amb la capacitat 
d’un grup per desenvolupar llaços interpersonals forts i que proporcionen les bases per a la 
construcció d’identitats col·lectives (Bosco, 2001). L’AGP té conferències i reunions regionals i 
internacionals periòdiques que proporcionen espais materials dintre dels quals els representants 

en línia ha substituït la necessitat de celebrar reunions sindicals, ningú no s’ha afiliat a un sindicat gràcies a una campanya de 
màrqueting d’una web». Així, en el cas del sindicalisme, l’autor defensa que de tots els elements que expliquen l’enfortiment 
o debilitació del sindicalisme, Internet és un element poc rellevant comparat amb els altres (Lee, 2004: 74). Altres autors com 
Bennett (2005) fan una interpretació més generosa pel que fa la importància d’Internet en l’activisme, fins al punt que consideren 
que serveix d’inspiració organitzativa. Així, com resa un eslògan habitual, «no és Internet, és el codi!».

68 Autors com Ribeiro (1998) o Routledge (2003) consideren que la comunicació en línia té uns dèficits respecte de la comuni-
cació cara a cara que són difícils de suplir: la comunicació no verbal, però també el to d’una conversa, la confiança, amistat, 
reputació, predictibilitat, posición jeràrquica dins d’una xarxa social, i fins i tot el carisma són elements de l’activitat política que 
certament no es poden reduir a les tecnologies de la comunicació. Així, hi ha trets de la interacció cara a cara, i fins i tot de la con-
versa telefònica, que són altament informatius, però que queden ocults en les interaccions mitjançant ordinador.
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de moviments poden convergir i discutir qüestions sobre el funcionament de la xarxa i enfortir 
els enllaços personals entre activistes de diferents espais culturals i lluites (Routledge, 2003). 
D’alguna manera, és la sinergia que es crea entre encontres cara a cara i les eines virtuals com 
les llistes de distribució el que és característic de l’eclosió de l’AGP i les seves rèpliques —com 
ara el Direct Action Network, el Moviment de Resistència Global o Dissent! Network— du-
rant els anys de majors mobilitzacions del cicle de protestes contra el neoliberalisme. Internet 
ha complementat i facilitat les interaccions cara a cara, però no les ha substituït (Juris, 2008).

Però, al mateix temps, les accions directes i les contracimeres han suposat experiències 
singulars per a tota una nova generació d’activistes que han viscut per primera vegada experi-
ències d’aquesta mena. Juris (2008) recorda que a Seattle el 1999 s’hi visqueren sentiments de 
«llibertat extàtica» i la creació de communitas espontània, en termes de Turner (1969). El lloc 
de la contracimera es convertí durant uns dies en un «homeplace» activista (Hooks, 1990). Un 
munt d’activitats variades, des de música fins a cuina vegana. Tot com una «ciutat autogesti-
onada», «heterotopic space» d’intercanvi i innovació (Hetherington 1998, Foucault 1986). Per 
molts d’activistes això representà una encarnació física del món divers, igualitari i autogestionat 
que volen crear. Tot plegat generà poderosos sentiments de solidaritat i excitació, mentre que 
les diverses xarxes i llurs complexos patrons d’interacció foren visibles (Juris, 2008). Aquesta 
dimensió subjectiva de la protesta no es pot deixar de tenir en compte, tal i com autors com 
Juris (2008) i Pleyers (2010) han explicat. De fet, sovint s’ha considerat que les accions directes 
massives són terrenys performatius complexos que produeixen efectes importants, ja sigui per 
la seva espectacularitat i tarannà visualment poderós, o ja sigui perquè constitueixen plata-
formes on les subjectivitats alternatives s’expressen a través de distintes tècniques corporals i 
espaials. En aquest sentit, s’ha arribat a dir que aitals experiències generen poderoses emocions 
i solidaritat afectiva (Juris, 2008: 126). Com veurem en el pròxim capítol, la prefiguració i la 
creació d’«espais temporalment autònoms» esdevenen un element de gran pes en l’esdevenir del 
moviment, també per actors importants de l’AGP.

2.1.7. ELS DIES D’ACCIÓ GLOBAL: UN MODEL D’ACTIVISME DISTRIBUÏT?

Els Dies d’Acció Global anticipen, d’alguna manera, el que s’han anomenat «accions dis-
tribuïdes» o «activisme P2P», que va més enllà de fer servir de manera instrumental les eines 
d’Internet per a l’activisme, sinó que adopta el ciberespai i l’«ètica hacker» (Himanen, 2002) 
com a fonts d’inspiració. Es considera, en aquesta línia, que el ciberespai no és una eina ni una 
infraestructura: és un determinat mode d’utilitzar les infraestructures existents; un tipus parti-
cular de relació entre persones, un moviment social que es desenvolupa al marge d’Estats i mul-
tinacionals sobre una base de funcionament cooperatiu (Quintana, 2013). Aquesta ressonància 
entre el model organitzatiu de l’activisme i les formes virtuals de relació P2P o d’«igual a igual» 
han estat estudiades i teoritzades per autors com de Ugarte (2005) o Juris (2008), aquest últim 
en el cas del moviment antiglobalització. Una de les claus interpretatives dels moviments que 
s’organitzen al mode P2P és que renuncien a actors mediadors «clàssics» i releguen el comanda-
ment a un funcionament «meritocràtic», això és, prosperen les «millors» propostes, no les que 
tinguin més autoritat i ascendència. El funcionament ideal és que qualsevol persona, en igualtat 
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de condicions —en tant que peça d’una xarxa distribuïda—, pot proposar una acció i serà en 
la mesura que la resta d’integrants de la xarxa s’hi sumin, que aquesta tindrà èxit —es durà a 
terme— o caurà en l’oblit. En aquest sentit, se suposa que, a llarg termini i idealment, seran les 
millors propostes les que es desenvolupin, independentment de la persona o grup concrets que 
les hagi fet (Ugarte, 2005).

Les eines de comunicació de l’AGP —amb un Internet molt més precari— anticipen d’al-
guna manera alguns aspectes d’aquest model. Els butlletins de l’AGP recollien les propostes 
d’acció dels diferents grups i les feien arribar al conjunt de la xarxa, que s’encarregava de difon-
dre’ls a nivell local. Cada grup i persona, llavors, era lliure de sumar-se o d’inspirar-se en les 
accions que s’havien proposat. De la variada pluja d’idees, prosperaven aquelles propostes que 
aconseguien «quallar» més entre l’activisme. Així, a tall d’exemple, tenim les accions «Global 
Street Parties» d’estil Reclaim the Streets que es dugueren a terme en diverses ciutats el 16 de 
maig de 1998 en ocasió del primer Dia d’Acció Global. En definitiva, s’institucionalitza un 
mecanisme «meritocràtic» o «P2P» d’organització d’accions que s’inspira en l’ètica hacker i pre-
figura, en alguns aspectes, modes d’organització d’accions estil «swarming» que serien habituals 
anys després en diferents contextos, com Occupy Wall Street, als EEUU, o el moviment 15M 
en el cas de l’Estat espanyol.

2.2. L’AGP: ENTRE ELS MOVIMENTS DE BASE I ELS PROCESSOS SOCIALS MÉS AMPLIS

Com hem senyalat anteriorment, una lectura dialèctica de l’AGP —ubicada en un procés que 
va dels moviments de base fins els processos socials generals, i viceversa— ens permet dirigir 
el nostre esguard a les múltiples línies i direccions d’influència en les que el paper mediador de 
l’AGP es manifesta. Per suposat, no cal dir-ho, aquesta separació és analítica i respon tan sols 
a la intenció de tenir major claredat argumental; tanmateix, en realitat aquesta separació no 
es dóna, sinó que trobam múltiples capes i nivells d’interacció simultània amb una diversitat 
de mediacions. Feta aquesta advertència, en aquesta secció ubicarem el nostre enfocament en 
les principals direccions d’influència en les quals l’AGP exerceix una funció mediadora. Així, 
direm, en primer lloc, que hi ha una relació dialèctica entre els moviments de base i l’AGP; 
en segon lloc, explorarem la relació dialèctica entre la pròpia AGP i els processos socials més 
amplis, inclòs el moviment antiglobalització en general.

2.2.1. LA DIALÈCTICA ENTRE ELS MOVIMENTS DE BASE I L’AGP

La hipòtesi de la relació dialèctica entre els moviments de base i l’AGP implica que s’han 
d’explorar, analíticament, les influències respectives en les dues direccions: la influència dels 
moviments de base sobre l’AGP i, també, la influència de l’AGP sobre els moviments de base. 
Començant per la primera direcció, a ningú no se li escapa que el naixement i la configuració 
de l’AGP no és quelcom que sorgeixi espontàniament sinó que es tracta del resultat de l’ac-
ció concreta d’uns actors particulars amb clara intenció política i en un context estructural 
o «finestra d’oportunitat política» que així ho ha permès. Així, la pròpia gènesi de l’AGP i la 



380

CAPÍTOL 5

seva ulterior configuració respon a la influència i negociació —en sentit ample— de diversos 
moviments de base representats pels activistes que acudiren als Encuentros zapatistas i que més 
ambició mostraren en l’intent de coordinar les lluites locals contra l’OMC i la resta d’actors del 
capitalisme neoliberal.

Concretant una mica més, podem aventurar que una influència dels moviments de base 
sobre l’AGP és l’exportació del model d’enxarxament local a una escala major. La filosofia or-
ganitzativa del KRRS descansa sobre una autonomia local i una eventual coordinació a l’hora 
d’abordar decisions que afecten a més d’una localitat. En tot moment s’evita la representació. El 
mateix es pot dir dels models d’enxarxament de l’escena activista alternativa europea i l’acció 
directa nordamericana: grups d’afinitat autònoms que, eventualment, es coordinen —sovint 
més per necessitat que per aposta política estratègica, s’ha de dir— per tirar endavant accions 
concretes o amb objectius clarament marcats. És, en aquest sentit, un enxarxament ad hoc que 
en cap cas substitueix o representa els moviments de base que el conformen, sinó que respon a la 
necessitat pragmàtica de sumar esforços. No té vocació d’avantguarda —encara que es podria 
interpretar que de facto exerceix aquesta funció— ni té entitat pròpia com a col·lectiu; és sim-
plement un espai de coordinació probablement efímera que no té capacitat de decisió indepen-
dent dels consensos dels moviments que aplega. Aquest model, que és habitual a petita escala 
local, és sense dubte prou inexplorat a una escala major, fins i tot global. Això és així pel repte 
quantitatiu que suposa ampliar el model des de grups reduïts i en l’aixopluc d’unes condicions 
culturals prou equiparables fins a un espai conformat per grans moviments i una diversitat i 
experiències molt més gran. Però també és així per les dificultats qualitatives i tècniques que 
implica un model com aquest aplicat a gran escala.

Una altra influència dels moviments de base sobre l’AGP és l’elaboració del marc institucio-
nal i els documents, amb un gran esforç per articular mecanismes que impedeixin l’acumulació 
de poder per part d’alguns sectors de la xarxa, cosa estretament vinculada a una altra influència 
dels moviments de base sobre la xarxa AGP: les metodologies participatives. A diferència d’al-
tres instàncies en les quals un grup d’experts elabora propostes i documents que són aprovats 
en plenari d’assemblea (aquest és el cas del FSM), l’AGP ha importat metodologies més parti-
cipatives de la mà d’alguns dels moviments que la conformen. A tall d’exemple, l’elaboració del 
manifest. Si bé és cert que ja hi havia un esborrany d’aquest document, la conferència funda-
dora de l’AGP n’elaborà la versió definitiva —sempre revisable— fent que l’assemblea es dividís 
en grups de treball temàtics que deliberarien sobre cadascuna de les seccions del manifest. Les 
propostes sorgides de cada grup sí que serien aprovades pel conjunt de l’assemblea l’últim dia 
de la conferència. Aquesta metodologia, lluny de ser perfecta, almanco permet que el document 
final sigui el resultat d’una deliberació en grups de petita mida —més operatius— i fa que els 
activistes no siguin aliens al procés, de manera que el seu paper és actiu i no es redueix a un vot 
a la totalitat del manifest sense més capacitat que la de presentar esmenes puntuals.

En segon lloc, també es poden rastrejar les influències de l’AGP sobre els moviments de 
base. Per exemple, la presència institucional de l’AGP ha contribuït a una generalització del 
discurs anticapitalista i antineoliberal en el si de moviments particularistes, tal i com mostra de 
Marcellus (2001) quan fa referència a com moviments okupes i antifeixistes de l’escena alter-
nativa europea havien tingut l’oportunitat de transcendir les seves lluites particulars i ampliar 
la seva agenda cap a qüestions més generals vinculades a l’anticapitalisme i antineoliberalisme. 
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Tanmateix, això forma part d’un clar procés d’ampliació de les agendes activistes per part de 
molts moviments de base. En efecte, problemàtiques desconegudes o no prioritàries per part 
de molts col·lectius, passen a formar part de l’agenda gràcies al marc establert per l’AGP. Però 
no només això, sinó que el tipus d’experiències promogudes per l’AGP reconfiguren els termes 
del debat polític. A tall d’exemple, el cas que explica Featherstone (2008) sobre la Caravana 
Intercontinental. El maig del 1999 un informe de la Nuffield Council on Bioethics justificava 
els transgènics perquè se suposava que «havien d’acabar amb la fam i el patiment del Sud». 
Nombrosos camperols de l’Índia, juntament amb activistes europeus antitransgènics, protes-
taren davant la seu d’aquesta institució. Fou durant la Caravana Intercontinental (tot i que no 
era una protesta programada). El missatge era clar: «no permetrem que les vostres corporacions 
justifiquin l’enginyeria genètica amb la mentida que han d’alleugerir el patiment, la desposses-
sió i la pobresa de les que aquestes mateixes corporacions en són responsables» (citat per Do or 
Die, 1999b: 98). Tot i que l’acció va tenir poc seguiment mediàtic, fou important per una cosa, 
segons Featherstone: portà l’informe de la Fundació, que s’erigia com un cos objectiu i neutral, 
cap al terreny de la contestació política activa. Així, l’acció desafià les històries sobre el Sud que 
fomentava l’informe. Més que considerar la modificació genètica com una amenaça cap a una 
naturalesa imaginada de puresa intrínseca, l’acció qüestionava les relacions de poder a través de 
les quals els cultius genèticament modificats es produïen. Així, el caràcter d’aquesta crítica esta-
va localitzat en les interseccions de les rutes de l’activitat política i aliances entre els agricultors 
de l’Índia i els activistes anti-OGM de l’Europa occidental. En aquest sentit, les interrelacions 
foren productives: canviaren els termes en què es desafiava l’informe de la Fundació, i articula-
ren una oposició transnacional a l’agricultura transgènica.

Una altra influència clara és la inspiració que ha suposat l’AGP per al sorgiment d’altres 
xarxes de característiques similars. És el cas de Direct Action Network (als EEUU i Cana-
dà), el Moviment de Resistència Global (amb enxarxaments i rèpliques a Barcelona, Madrid, 
València, Alacant o Cantàbria en ocasió de les contracimeres de Praga el 2000 o Gènova el 
2001, a banda de les protestes contra el Banc Mundial de Barcelona, també el 2001) o Dissent! 
Network (sorgit la tardor de 2003 i que tindria un gran protagonisme en les protestes contra la 
reunió del G8 a Escòcia, l’any 2005).69 Sovint, aquesta inspiració circula mitjançant els propis 
activistes que han format part del procés de l’AGP i que contribueixen a constituir rèpliques a 
altres escales o amb objectius més específics.

També hi ha una clara influència de l’AGP sobre els moviments de base pel que fa la circu-
lació de mètodes activistes. Ens referim, per exemple, a les street parties que, via Reclaim the 
Streets —un dels convocants de l’AGP— es repliquen a diversos indrets del planeta en motiu 
dels Dies d’Acció Global. Però no només això, sinó que també les caravanes activistes tan habi-
tuals en el context del Sud inspiren l’organització de rèpliques en contextos molt diversos. Les 
consultes populars, una eina que el zapatisme —no exclusivament— ha fet servir en diverses 
ocasions també inspirà o retroalimentà l’organització de processos com la Consulta Social Eu-
ropea, per exemple, promoguda per xarxes com RCADE (Pastor, 2007b). Com ells mateixos 

69 Per a més informació sobre Dissent! Network es pot consultar: <https://en.wikipedia.org/wiki/Dissent!_%28network%29>. 
Per la seva banda, alguns nodes del MRG encara tenen activa bona part de la seva pàgina web. És el cas del MRG-Madrid, dispo-
nible a <http://www.nodo50.org/mrgmadrid> o el MRG-Alacant, <http://www.nodo50.org/mrg-alacant/>.
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expliquen, la inspiració d’aquesta consulta prové de les iniciatives semblants organitzades a Mè-
xic i Brasil, així com les campanyes europees per l’abolició del deute extern.70 Accions sonades 
com el desmuntatge d’establiments de franquícies alimentàries a França per part d’agricultors 
s’inspiren clarament amb les accions anàlogues dutes a terme per activistes de KRRS en el 
context de la Índia, tot i que per suposat descansen sobre el bagatge històric de la desobediència 
civil europea.71 Són les relacions articulades per l’AGP i altres processos d’enxarxament les que 
permeten aquesta mena de circulació i inspiració entre les campanyes.

2.2.2. LA DIALÈCTICA ENTRE L’AGP I ELS PROCESSOS SOCIALS MÉS AMPLIS, INCLÒS EL «MOVIMENT 
ANTIGLOBALITZACIÓ»

La dialèctica entre l’AGP i els processos socials més amplis, inclosa la dialèctica entre l’AGP i 
la resta del moviment «antiglobalització», és quelcom complex de desentrellar. Això és així no 
només per la gran quantitat i diversitat d’actors implicats, sinó també per les múltiples capes 
institucionals i mediacions que hi intervenen, especialment quan saltam del context estatal per 
entrar en l’arena global. Tanmateix, consideram que sí que es poden rastrejar algunes influèn-
cies concretes que ajuden a comprendre millor el paper desenvolupar per l’AGP.

Parlarem, en primer lloc, de la influència de l’AGP sobre el conjunt del moviment i els 
processos socials més amplis. Durant els anys en què l’AGP estigué més activa a nivell global, 
aquesta va tenir un paper important pel que fa la vindicació de l’acció directa. De fet, si féssim 
una separació analítica entre sectors del moviment, no hi ha dubte que l’AGP i els moviments 
vinculats constitueixen el «pol d’acció directa» o el «pol desobedient» del moviment (Fernández 
Duran, 2001; Echart, 2005). La intenció explícita de l’AGP de promoure i donar visibilitat a 
accions directes inspirades en els moviments populars d’arreu del planeta ha significat una gran 
inspiració per molts grups —com ja hem vist—, però també ha suposat situar l’acció directa 
a primera plana mediàtica i en l’agenda política internacional. El ressò mundial de les accions 
de Seattle o Praga —realitzades per DAGs convocats per l’AGP— en són una clara mostra 
d’això. Si tenim en compte que el DAG estigué convocat per l’AGP i que el bloqueig de Seattle, 
per exemple, estigué organitzat per grups com Direct Action Network —xarxa que adoptà els 
hallmarks de l’AGP—, tenim una pista que ens indica el paper de l’AGP en aquelles protestes. 
Un paper que no és en cap cas causal i que no s’ha d’interpretar linealment, però que sense 
dubte hi és. El mateix podem dir de protestes com les de Praga —«el Seattle d’Europa»—, 
promogudes principalment per convergències d’activistes presents a l’AGP i inspirades per la 
vocació a l’acció directa que l’AGP reivindicava i promovia. A Praga es produí una separació 
en blocs protagonitzada per activistes vinculats a l’AGP —com el cas els italians Ya Basta— i 

70 Concretament, la «Consulta Nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra 
de exterminio», celebrada a Mèxic el març de 1999 sota l’auspici de l’EZLN (<http://www.ezln.org/documentos/com-consulta.
htm>); també la «Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa», celebrada a l’Estat espanyol l’any 2000 sota la promoció 
de RCADE-XCADE (<http://www.consultadeuda.org>); també la «Consulta Popular: um projeto popular para o Brasil», cele-
brada en aquest país el 2000 (<http://www.cidadanet.org.br/consultapopular>); i, finalment, el «Plebiscito Nacional da Dívida 
Externa», també a Brasil el setembre de 2000 (<http://www.jubileu2000.hpg.ig.com.br/index.htm>). Per a més informació es pot 
consultar: <http://rcade.org/secciones/campanias/CSE/index2.htm>.

71 En aquest cas concret, tan José Bové com el KRRS eren actors clau de l’articulació de Via Campesina.
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per tàctiques de carrer que l’AGP havia contribuït a fer circular entre diferents sectors del mo-
viment arreu del món. El cas de Ginebra i la fundació de l’AGP és interessant en aquest sentit 
perquè la combinació de l’escena alternativa suïssa amb els moviments camperols del Sud fou 
tan prolífica i sorprenent que forçà, per dir-ho així, les ONG i partits d’esquerres a donar-hi 
suport (De Marcellus, 2003).

Una altra de les influències que es poden rastrejar, i que està molt lligada amb l’anterior, és 
el paper de l’AGP com un dels catalitzadors d’un moviment que aconseguí, ràpidament, captar 
l’atenció social i mediàtica al Nord, tot introduint en l’esfera pública les crítiques al neolibe-
ralisme i les institucions que el promouen. Obres com No Logo, de Naomi Klein (2000), o El 
Informe Lugano, de Susan George (2001), es convertiren en un èxit de vendes a partir de llavors. 
La irrupció sorprenent d’aquelles protestes massives s’ha fet servir com a mostra de l’emergència 
d’una «societat civil global» (Kaldor, 2005) i, si bé l’impacte polític a curt termini sembla escàs, 
l’impacte en l’esfera dels valors i les idees recorda en alguns aspectes al del cicle de protestes de 
1968.

A més a més, els Dies d’Acció Global, especialment en els indrets que coincidien en el ma-
teix espai de les cimeres de l’OMC, el FMI, BM i G8, permeteren la constitució de «centres de 
convergència». Aquests espais, destinats a allotjar activistes provinents d’arreu del món, també 
serviren de «base d’operacions» per als preparatius de les accions i les activitats de formació; uns 
preparatius que s’allargaven varis dies. Així, el model d’acció promogut per l’AGP tenia una 
conseqüència important: no es tractava de manifestacions puntuals a les que hom hi acudia 
durant unes hores i després tornava a casa tranquil·lament. Es tractava, en canvi, d’un model 
que requeria una important tasca de preparació i coordinació prèvia. Durant dies —fins i tot 
setmanes— molts activistes es dedicaven a fer els preparatius de les accions directes, la qual 
cosa implicava una convivència i generació d’afinitats que no és possible en una manifestació 
convencional. Sense aquesta mena d’espais no s’explica la capacitat organitzativa ni l’impacte 
mediàtic de les accions del moviment.

Una altra mostra de la solidaritat internacional generada per les accions inspirades per 
l’AGP es palesà durant les protestes de Seattle. Un cop declarat l’estat d’emergència a la capital 
de l’estat de Washington, i vàries forces policials militaritzades atacaren milers de manifestants, 
el KRRS organitzà la seva pròpia manifestació a Bangalore, en el que constituïa una mostra 
dels vincles solidaris que s’havien establert entre lluites aparentment allunyades (Singh, 2001).

Més possibles influències de l’AGP sobre el conjunt del moviment i els processos més am-
plis són, per exemple, el seu paper crític envers el procés del Fòrum Social Mundial. És bastant 
clar que la relació entre ambdós processos és complexa i, d’alguna manera, antagònica, per no 
dir conflictiva en determinats moments. Mentre l’AGP promovia una crítica contundent al 
capitalisme com a tal i una aposta per l’organització de base, sense representacions, i la desobe-
diència com a tàctica, el FSM i la seva naturalesa més àmplia, així com el seu tarannà enfocat 
al debat més que a l’acció, marcaven una diferència clara. Prova d’això són els reiterats «espais 
autònoms» organitzats als marges del fòrums oficials per part de cercles activistes pròxims a 
l’AGP que rebutjaven aspectes importants de l’estructura, l’agenda i el funcionament del FSM. 
Les crítiques sorgides d’aquests espais autònoms feren canviar alguns aspectes del FSM, alhora 
que polaritzaren i enfrontaren alguns sectors.

Finalment, una altra influència o aportació de l’AGP és la creació de la base de dades 
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de protesta, que ha servit per visibilitzar les nombroses accions d’arreu del planeta, al mateix 
temps que suposa un punt de referència per a l’acumulació de coneixement sobre aquest cicle 
de protesta.

Ara bé, per suposat que l’AGP no actuà dins una bombolla ni es mantingué al marge dels 
processos amplis en els quals estava inserida i que, d’alguna manera, la determinaven. Serien 
moltes les maneres de rastrejar detalladament aquestes influències i determinacions, però ara 
ens limitarem a senyalar les que considerem més cridaneres. Així, si observem la influència que 
el moviment i els processos socials més amplis han exercit sobre l’AGP, ens trobam amb el cas 
paradigmàtic de la modificació dels hallmarks a la conferència de Bangalore. Això es palesa en 
dos casos. El primer és l’ampliació dels objectius contra els quals es mobilitza l’AGP: si en un 
principi neix en oposició a l’OMC i a la resta d’institucions del «lliure mercat», ben aviat amplia 
aquest plantejament i passa a impugnar el capitalisme en la seva totalitat. Com hem vist abans, 
això s’explica perquè el tarannà dels moviments articulats per l’AGP és generalment anticapita-
lista. Però també, té una explicació «externa», i és que el paper creixent de postures reformistes 
en el si del moviment —contra el neoliberalisme però no necessàriament anticapitalistes— for-
ça, d’alguna manera, que l’AGP es vulgui «desmarcar» d’aquesta línia i reivindicar de manera 
més explícita les veus més radicals i rupturistes, sovint invisibilitzades o cooptades per sectors 
més moderats en els contextos locals.

Això s’enllaça amb la qüestió de la violència i la modificació dels hallmarks pel que fa la 
no-violència. Com és sabut, la llarga polèmica envers la violència/no-violència esquitxà tots els 
sectors del moviment fins al punt que es produí una crisi no només de les accions sinó també 
del propi terme «noviolència». Era palès que alguns actors de l’AGP no consideraven adient l’ús 
d’aquest terme, i per això es féu la modificació dels hallmarks apel·lant a accions d’acció directa 
i desobediència que «maximitzin el respecte a la vida». La polèmica esquitxà l’AGP en tant que 
aposta per l’acció directa, cosa que en determinats contextos era considerat violència, encara 
que no s’exercís contra persones.

Una altra de les influències sobre l’AGP fou el buidatge de la capacitat d’acció. En efecte, 
amb els esdeveniments de Gènova, l’estiu de 2001, i l’11S a Washington i Nova York, l’acció di-
recta activista es trobà en un atzucac de difícil superació. Les accions massives d’interrupció de 
cimeres deixaren de ser possibles en bona mesura, per vàries raons internes —esgotament dels 
activistes— i externes —cimeres celebrates en indrets remots i inaccessibles, repressió policial i 
enduriment de les mesures de seguretat, criminalització de les accions. Si els dos pilars de l’AGP 
eren l’acció directa i la construcció d’alternatives de base a nivell local, el primer d’aquests pilars 
hagué de cedir tot el protagonisme al segon: s’encetava una etapa de replegament de les lluites 
i un retorn a l’acció local. Endemés, el propi moviment antiglobalització ja complia de facto 
molts dels objectius pels quals l’AGP havia nascut, de manera que el seu paper estava essent 
substituït per altres enxarxaments, fòrums i processos.

Taula 6: Resum de les influències entre AGP, moviments de base i processos més generals

La influència dels moviments 
de base en l’AGP

La influència de l’AGP sobre 
els moviments de base

La influència de l’AGP sobre 
el moviment i processos socials 
més amplis

La influència dels processos 
socials i el moviment sobre 
l’AGP

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 6: Resum de les influències entre AGP, moviments de base i processos més generals

Exportació del model 
d’enxarxament local a una 
escala major
Elaboració del marc institu-
cional i els documents
Metodologies de presa de 
decisió per consens i meca-
nismes participatius

Generalització del discurs 
anticapitalista / antineoli-
beral
Inspiració a l’hora d’adoptar 
els hallmarks com a marc 
(DAN, MRG, Dissent! 
Network)
Circulació de mètodes acti-
vistes com les street parties, 
les caravanes, les consultes 
populars o la cremació de 
cultius i desmuntatge de 
franquícies alimentàries 
(com el cas de KRRS sobre 
Via Campesina i Bové)
Ampliació de les agendes 
activistes

Vindicació de l’acció directa
Visibilització de les crítiques 
al neoliberalisme i les insti-
tucions internacionals que el 
promouen
Captar l’atenció mediàtica i 
introduir en l’agenda políti-
ca temes que fins aleshores 
no hi eren
Contracimeres organitzades 
amb Centres de Conver-
gència
Espais autònoms als FSM
Base de dades de protestes

Modificació dels hallmarks
Qüestió de la violència
Buidatge de la capacitat 
d’acció
Replegament a lo local

Font: Elaboració pròpia.

3. A TALL DE CONCLUSIÓ: L’AGP I L’ARTICULACIÓ DE LLUITES

Arribats a aquest punt convé recapitular les principals conclusions que en podem extreure del 
que hem exposat fins ara. En primer lloc, és important remarcar que no es pot entendre el 
plantejament de Harvey sense tenir en compte l’enfocament dialèctic del que parteix. A partir 
dels principis de la seva dialèctica, de clara influència d’Ollman (1971; 2003), podem dir que 
es tracta d’una concepció processual, relacional, que s’oposa a l’atomisme, partidària de l’he-
terogeneïtat ontològica, del relativisme espai-temporal, és una concepció holística, s’oposa al 
pensament causal i lineal, concep la creativitat com una conseqüència de les tensions inherents, 
concepció dinàmica, performativa, i no neutral. Ara bé, aquesta dialèctica no pot ser entesa 
fora de les condicions materials concretes del món en què ens trobam. Per això és una dialèctica 
materialista que, endemés, també té en compte la particularitat i la fixesa, les «permanències» 
que ens envolten: aquestes coses, precisament, que els enfocaments analítics i positivistes abra-
cen. Per això la dialèctica també és poderosa perquè permet incorporar, al manco parcialment, 
aquestes aportacions dels marcs teòrics diferents (Harvey, 1996).

Hi ha bàsicament quatre obres on Harvey treballa i fa servir explícitament la noció de «par-
ticularisme militant». Tanmateix, la manera en què l’autor aborda la qüestió es pot agrupar en 
dos grans moments: el primer es limita a prendre el concepte a partir de la feina de Raymond 
Williams per reflexionar sobre el «lloc» i la política de l’abstracció necessàriament lligada a la 
comprensió del moviment obrer i la construcció del socialisme. El segon moment, en canvi, 
serveix a Harvey per establir un esquema dialèctic per explicar el paper de mediació que fan els 
moviments de base entre les persones i els canvis més generals. En referir-se a aquesta qüestió 
s’ha de distingir —cosa que no sempre es fa— entre el concepte de particularisme militant i la 
tesi del particularisme militant. Una cosa són «els particularismes militants», com a substantiu, 
referit a les lluites populars organitzades, i una altra cosa és l’afirmació que tota lluita popular 
té el seu origen en un particularisme militant. Harvey fa servir el concepte de particularisme 



386

CAPÍTOL 5

militant per referir-se a la incrustació dels moviments socials i les lluites en un temps i lloc 
particulars que els hi proporcionen el seu context i significat però que poden limitar de manera 
perjudicial els seus horitzons polítics i econòmics.

Precisament per això, el fet que les lluites polítiques més generals tenguin el seu origen en 
un particularisme militant no implica que siguin un particularisme militant. El pas d’allò local 
i comunitari cap a quelcom més general és problemàtic i implica certes dificultats que només 
poden comprendre’s mitjançant abstraccions, amb processos no accessibles a l’experiència di-
recta local. Aquestes abstraccions es troben en el moll de l’os d’alguns dilemes i conflictes polí-
tics. Precisament, una manera d’abordar-los és considerar que existeixen diferents tipus i nivells 
d’abstracció. Per «nivells» d’abstracció entenem el grau de generalitat en què hom aprehèn el 
món, mentre que per «tipus» ens referim a les diferents maneres en què es produeix aquesta 
aprehensió. Així, els dilemes polítics es poden interpretar com la tensió o conflicte entre aquests 
diferents tipus i nivells d’abstracció. Aquests dilemes es plasmen molt clarament en les novel·les 
de Williams, precisament perquè hi resten oberts, sense una clausura, cosa que permet a Har-
vey defensar que hi pot haver una relació dialèctica entre diferents tipus d’abstraccions, de la 
mateixa manera que hi és entre els diferents nivells d’abstraccions.

L’ús de la noció i la tesi del particularisme militant permet establir un marc en què els mo-
viments de base no són simples epifenòmens dels processos generals de canvi social. D’aquesta 
manera, sosté Harvey que els moviments particularistes militants han d’allargar-se en l’espai i 
el temps per formar processos político-econòmics més amplis o inserir-se en un procés de canvi 
històric-geogràfic més integrat i de base més àmplia. El particularisme militant i les solidaritats 
locals han d’entendre’s, per tant, com a mediadors entre cada persona i una política més general. 
La seva vitalitat i influència depèn crucialment de com duguin a terme aquesta funció media-
dora. Entendre el seu emplaçament d’aquesta manera, localitza la seva importància en funció 
de les relacions establertes cap a dins amb els individus que les composen i cap a fora amb el 
món més ampli de la política econòmica.

Aquesta exploració teòrica serveix per entendre les limitacions i possibilitats dels movi-
ments de base i el particularisme militant en relació als processos més amples. Els moviments 
socials interioritzen els efectes (polítics, econòmics i ideològics) del context social més ampli 
del que formen part, i que el seu caràcter depèn fortament d’aquesta interiorització. Però els 
moviments no són simples mediadors neutrals entre el personal, d’una banda, i les forces polí-
tico-econòmiques i ideològiques més àmplies (tals com les incloses, per exemple, en la globa-
lització) per l’altra. Mitjançant aquest posicionament es com hem d’interpretar bona part de 
la complexa geografia històrica d’aquests moviments en relació amb els corrents més amplis 
de canvi, i entendre les seves futures potencialitats. L’essencial és veure els moviments socials 
urbans com mediadors, i el particularisme militant com traducció de lo personal a un terreny 
polític més ample.

És essencial senyalar que en el debat sobre particularitat i universalitat cal aclarir que cap 
ordre social no pot evadir la qüestió els universals. El moviment del particular a l’universal im-
plica una «traducció». El fet que aquesta traducció sigui en bona mesura violenta fa que sempre 
existeixi una tensió política entre universalitat i particularitat. El mecanisme gràcies al qual es 
produeix aquesta circulació són les institucions mediadores. Tanmateix, quan Harvey diu que 
les institucions mediadores «tradueixen», no explica exactament el terme. És un ús metafòric 
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del terme? Com es produeix exactament aquesta traducció? Si la tradició marxista ha debatut 
llargament aquestes qüestions (Williams, 1980), es troba a faltar una explicitació en els textos 
de Harvey de la seva comprensió de la traducció. En qualsevol cas, segons Harvey la univer-
salitat ens atorga un criteri normatiu per discernir en cada cas concret el bo del dolent, allò 
emancipador d’allò regressiu.

L’enfocament dialèctic també permet a Harvey establir una concepció relacional de la per-
sona, de manera que és possible treure a la llum els moments polítics de les decisions personals. 
Tot plegat remet l’autor a parlar de 7 «teatres de la insurgència» en què podem actuar individual 
i col·lectivament per tirar endavant el canvi social en un sentit emancipador.

Un dels problemes que es deriven d’aquest plantejament és que Harvey barreja constant-
ment afirmacions descriptives i afirmacions normatives, cosa que dificulta la comprensió 
d’alguns dels seus arguments. Endemés, el marc teòric que Harvey aporta per a l’estudi dels 
moviments de base no està prou desenvolupat com per convertir-se en un projecte de recerca 
empírica concret. De fet, l’estudi dels moviments socials gaudeix, avui en dia, d’amplis pro-
grames de recerca que sí que es tradueixen en aportacions concretes molt útils en el camp de la 
sociologia, l’antropologia o la ciència política. En canvi, la virtut del plantejament de Harvey 
és que permet treure a la llum connexions que no sempre són evidents i que altres marcs teòrics 
solen obviar o considerar poc rellevants. Així, considerem que el marc teòric aportat per Harvey 
ens permet superar algunes dificultats que havíem detectat en l’estudi de l’AGP en el capítol 
anterior. Aquests avantatges són de naturalesa descriptiva i normativa.

Dimensió subjectiva i objectiva. Una de les dificultats que el model de Harvey permet supe-
rar és la integració coherent de les dimensions subjectives i objectives. Si hom volgués estudiar 
l’AGP des d’un punt de vista subjectiu hauria de tenir en compte les diferents percepcions i in-
terpretacions que els actors implicats fan de la xarxa, mentre que un enfocament objectiu hauria 
de centrar-se en com és realment la xarxa, quins mecanismes hi operen i quina configuració 
institucionalitzada adopta. Doncs bé, qualsevol d’aquests dos punts de vista presenta limitaci-
ons perquè deixa de banda aspectes importants. La virtud del plantejament teòric de Harvey 
és que permet superar aquesta divisió i copsar els diferents elements subjectius i objectius de 
la xarxa. La clau aquí és l’articulació de particularismes militants. Aquest mecanisme permet 
reconèixer que diferents moviments tenen una interpretació diferent de l’AGP, dels hallmarks, 
dels principis organitzatius i de les pròpies accions i funcionament de la xarxa. De fet, cadascú 
ho interpreta en el marc del seu particularisme militant, però alhora el marc institucional que 
permet articular els particualrismes militants té una manifestació i plasmació objectiva més 
enllà de les interpretacions que en faci cada col·lectiu. A més a més, aquest marc té dinàmiques 
de poder que hom pot mirar d’escrutar i d’analitzar. És en aquest sentit que l’enfocament de 
Harvey transcendeix els plantejaments objectivistes i subjectivistes.

Així, tenim que els propis hallmarks de l’AGP sorgeixen com un particularisme militant, en 
aquesta cas encarnat per KRRS, que adquireix una ambició «global», en el sentit que té vocació 
de consens entre un nombrós i divers ventall de l’activisme que s’aglutina al voltant de l’AGP. 
Seguint l’esquema proposat per Harvey, els hallmarks que es plasmen en una escala diferent 
tenen el seu origen en un particularisme militant que, un cop institucionalitzat, és reinterpretat 
per cadascun dels moviments locals en el marc dels seus particularismes militants. Com veu-
rem, això explicaria, entre d’altres coses, tan l’ambigüitat —cercada— d’alguns hallmarks com 
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els canvis que se’n farien poc temps després. Al mateix temps, però, cal recordar que els propis 
moviments de base funcionen com a mediadors en una dialèctica entre les persones individuals 
i els processos més generals.

Per tot això, el plantejament del particularisme militant recull la dimensió d’experiència i 
vivència personal que tan ajuda a comprendre el funcionament dels moviments de base. Al ma-
teix temps, però, la concepció relacional de la persona i del lloc ens permet traçar les influències 
estructurals d’aquesta subjectivitat.72 De fet, el propi Harvey mira de donar sortida teòrica i 
estratègica als debats entre les polítiques de la identitat i el marxisme apel·lant, precisament, a 
una concepció relacional de la persona i del cos, de manera que es considera el propi cos com 
una «estratègia d’acumulació». Si partim, per exemple, d’autors com Pleyers (2010), que hem 
esmentat en el capítol anterior, veiem que han abordat l’estudi del moviment teoritzant l’exis-
tència de dues «corrents» o «vies» principals per esdevenir actors globals: la via de la subjectivi-
tat i la via de la racionalitat, que es distingeixen per la seva lògica de funcionament, els valors 
principals que aglutinen, l’enfocament del canvi social del qual parteixen i les seves maneres 
organitzatives. Doncs bé, l’enfocament de Harvey permet, per exemple, remarcar els aspectes 
recíprocs i mútuament constituents entre aquestes dues vies. D’alguna manera, ambdós pols 
del moviment no són compartiments estancs ni unitaris, sinó que també tenen una naturalesa 
relacional. Així, es configuren i reconfiguren entre sí però també amb les determinacions i 
limitacions dels processos socials més amplis. D’una manera anàloga, el model de Harvey ens 
permet superar les dificultat que s’han palpat per fer encaixar l’AGP en una de les xarxes acti-
vistes de primera i segona generació (Bennett, 2005).

Dimensió d’agència i estructura. Són diverses les aportacions a l’estudi del moviment «an-
tiglobalització» en general i de l’AGP en particular que es centren bàsicament en els actors 
(Pleyers, 2010; Juris, 2008; Routledge, 2001; Starr, 2000); un enfocament d’agència que no 
sempre permet donar compte dels processos estructurals i històrics que influeixen en aquests 
actors, o com es relacionen amb els processos socials més amplis. Per l’altra banda, un enfoca-
ment estructural que es centra en els processos econòmics i socials a nivell macro tampoc no 
pot donar compte de les particularitats del moviment quant a processos de democratització, 
transmissió de valors i generació d’identitats. Així, Harvey considera que els processos «micro» 
i els «macro» també tenen una relació dialèctica. Això permet treure a la llum les dinàmiques 
complexes que els relacionen i les mediacions que s’estableixen els moviments i els processos 
generals. També permet defugir d’algunes limitacions presents en plantejaments excessivament 
generals i de tarannà voluntarista com els de la «multitud».

Dimensió d’escala. Una altra de les dificultats que l’enfocament de Harvey ens permet 
afrontar amb més garanties en el nivell descriptiu és recollir tan l’acció local com la global, 
tenint en compte l’origen local d’aquesta. El plantejament de Harvey no fa una consideració 
essencialista del lloc, sinó que el contempla com quelcom fluid i porós que està constituït per 
múltiples influències que circulen a través de diverses capes de mediacions. L’AGP seria un 
mecanisme institucional més que exerceix una mediació en aquest sentit. Si pensam en els es-
deveniments de Seattle, per exemple, sorgeixen dilemes a l’hora de considerar-lo un fet local o 

72 Featherstone (2005) ha senyalat que fins i tot els «particularismes militants» són relacionals en el sentit que estan formats a 
partir d’àmplies connexions no locals.
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global; el marc de Harvey permet passar per damunt d’aquesta problemàtica entenent que, en 
aquest cas i en molts d’altres, el local i el global tenen una relació dialèctica.

Dimensió evolutiva. De la mateixa manera, el plantejament de Harvey també ens permet 
plasmar la dimensió evolutiva, el dinamisme intern de l’AGP durant el temps. Tractar els aspec-
tes institucionals de la xarxa com a fixos oculta bona part dels processos que aquesta ha viscut 
al llarg de la seva curta però intensa existència; sense contemplar aquesta evolució interna no 
gaudim de prou elements explicatius per copsar les configuracions concretes que adopta l’AGP. 
De la mateixa manera, el marc teòric de Harvey ens permet copsar la dimensió interna i exter-
na: les relacions entre l’AGP i la resta dels moviments i processos institucionals són un element 
cabdal per comprendre l’esdevenir de l’activisme durant el cicle de protestes «antiglobalització».

Dimensió política. Un altre dels dèficits d’alguns estudis de l’AGP és la qüestió de la dimen-
sió política de la xarxa. Concebre-la com un procés institucional de particularismes militants 
amb ambició global ens permet recollir l’anàlisi de les relacions de poder i les diferències mate-
rials en el sí de l’AGP. Si la concebem com una xarxa d’individus que convergeixen eventual-
ment estem deixant de banda totes les dinàmiques de dominació pròpies també dels processos 
d’organització dels moviments socials. L’estructura de l’enxarxament de l’AGP no és, per tant, 
neutral. Al contrari, respon, plasma i legitima certes dinàmiques de poder, encara que tingui 
una vocació insistent de minimitzar-les. Així, l’enfocament de Harvey contempla l’AGP com 
una institució mediadora, la qual cosa permet problematitzar la forma que adopta i els meca-
nismes i normes que estableix. Al mateix temps, però, gràcies a l’èmfasi processual de Harvey, 
podem copsar la naturalesa dinàmica d’aquesta institucionalitat, cosa que ens permet treure a 
la llum elements explicatius de la seva evolució. Així, l’AGP és un espai/procés institucional (es 
recull aquí la seva dimensió històrico-espacial), amb les seves normes, pertinences, etc. Ara bé, 
la manera concreta en què s’ha configurat (i es reconfigura constantment aquest espai) no és 
arbitrària ni neutral; al contrari, respon a una abstracció de determinats particularismes mili-
tants que hi participen i està polititzat en el sentit que promou un determinat conjunt d’accions 
i en frena d’altres.

Dimensió històrica i ideològica. Al mateix temps, però, és molt important remarcar que la 
pròpia xarxa i els moviments que la constitueixen són el resultat d’unes trajectòries històriques 
que desborden l’explicació causal que ens diu que l’AGP és el resultat del zapatisme. Per què 
l’AGP apareix en el moment històric en què ho fa? Hagués pogut aparèixer en un altre moment? 
Són arbitraris els hallmarks que adopta o més aviat responen a les necessitats d’un context espai-
temporal determinat? Qüestions com aquests es poden respondre mitjançant l’enfocament de 
Harvey des del moment que es contempla que la dimensió històrica i ideològica es plasma en 
els moviments de base. La configuració institucional que adopta l’AGP, lluny de ser quelcom 
espontani, és el resultat concret i històric dels moviments i les tradicions que encarnen.

Dimensió normativa. Finalment, l’enfocament de Harvey té una profunda dimensió nor-
mativa. Això és així en un sentit explicatiu en tant que es teoritza l’existència d’un «moment 
normatiu» o «moment de la universalitat» en el procés dels moviments de base. Però també, és 
així en un altre sentit metateòric. Com a teoria crítica, la concepció de Harvey pretén ser una 
ajuda per a la transformació social en un sentit emancipador. Per això, procura treure a la llum 
els potencials democratitzadors i emancipadors. El propi llenguatge de l’autor és revelador en 
aquest sentit: moltes vegades, quan parla dels processos d’interacció entre moviments de base, 
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afirma que aitals moviments haurien d’enllaçar-se en un sentit progressista. Així, no només pro-
cura ajudar a comprendre processos complexos com el de l’AGP, sinó que la teoria de Harvey 
intenta aportar elements per fer que processos com aquests tinguin èxit.

Autors com Massey (2004, 2005) apunten en aquesta línia: refondre la política del lloc tot 
considerant que les intervencions polítiques locals han d’evolucionar cap a l’oposició al neolibe-
ralisme global. És en aquest sentit que l’autor fa servir el terme «geografies de la responsabilitat» 
(2004), que apel·la a aquesta necessitat de pensar els amples impactes polítics de les accions 
locals. Aquest plantejament pressuposa una concepció relacional del lloc, que està travessat per 
un flux de relacions i connectat amb altres llocs distants de manera complexa. Com sugge-
reixen alguns autors (Massey, 2004; Cumbers i altres, 2008; Harvey, 2003), aquesta mena de 
consciència espacial ha estat present en el moviment ecologista —«pensa global, actua local»— 
i, per suposat, en els processos de solidaritat que condueixen a les internacionals socialistes.

Ara bé, tal i com observa el mateix Massey (2004), hi ha algunes precaucions que s’han de 
tenir en compte: la primera és que els diferents llocs no tenen la mateixa capacitat de resistència 
al neoliberalisme, cosa que la tesi dels desenvolupaments geogràfics desiguals ja contempla; la 
segona, és la manera en què s’insereix un imaginari més ample espacialment —una consciència 
i comprensió més «global»—  mitjançant la qual els moviments de resistència contra el neoli-
beralisme fomentin una solidaritat mútua extensiva en l’espai més que no pas una política més 
reaccionària i defensiva. En conseqüència, «desafiar la globalització» ha de voler dir desafiar 
més que defensar certs llocs locals (Massey, 2004; Cumbers i altres, 2008).

És precisament per això que cal desenvolupar polítiques locals més reflexives que recone-
guin la responsabilitat amb els «altres distants». Les experiències comunes d’explotació i aliena-
ció han de nodrir solidaritats mútues entre les víctimes del capital, però tot plegat no es redueix 
a una qüestió ètica, sinó que ha d’esdevenir política: s’ha de construir activament mitjançant 
mecanismes concrets. L’AGP i altres processos serien intents que van en aquesta direcció. La 
solidaritat abstracta només té dimensió política si es plasma i es concreta en mecanismes par-
ticulars. Paradoxalment, sense aquests mecanismes particulars difícilment es pot assolir una 
dimensió global de solidaritat. En aquest camp l’experiència de l’AGP hi té molt a dir. Són els 
moviments en les seves pràctiques quotidianes els que intenten donar compte de les responsabi-
litats cap als altres distants. El desenvolupament de polítiques de solidaritat mútua sostenibles i 
efectives necessita de polítiques basades en el lloc igualment sostenibles i efectives. Com senya-
len Cumbers, Routledge i Nativel (Cumbers i altres, 2008), molt depèn al final de les maneres 
en què una major consciència «global» és fomentada entre els moviments de base fins al punt 
que aquests imaginaris espacials més amplis esdevenen incrustats en les accions del dia a dia.

S’ha vist que les xarxes activistes específiques estan arrelades localment, encara que glo-
balment connectades. Els activistes es pensen a sí mateixos com a pertanyents a moviments 
globals, lligant discursivament esdeveniments locals amb diverses lluites d’altres llocs. Aquests 
moviments han emergit com camps de significat transnacionals, on les imatges, discursos i 
tàctiques flueixen d’un continent a l’altre a través de circuits de comunicació concrets però 
complexos (Seidman, 2000; Juris, 2008). Aquest procés d’allò particular, de les experiències 
viscudes, cap a una concepció més universal, amb tipus i nivells d’abstracció diferents, és un 
dels aspectes clau de la mediació de l’AGP entre els moviments de base i processos més amplis 
d’articulació de lluites i, per extensió, de canvi social. L’AGP, com els Encuentros zapatistes o 
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el Fòrum Social Mundial, representa un procés d’aquesta mena. Ara bé, xarxes com l’AGP, el 
DAN o el MRG es fundaren com a vehicles de mobilització i coordinació per accions especí-
fiques; tot i que aitals xarxes anaren més enllà d’aquest propòsit inicial, s’han vist insostenibles 
en el llarg termini sense l’enfocament i la solidaritat afectiva associada a les mobilitzacions de 
masses (Juris, 2008). Això no obstant, la seva dimensió normativa i el model que encarnen 
continua essent de gran interès per a qualsevol projecte de transformació social en un sentit 
emancipador. En el següent capítol aprofundirem en aquesta dimensió normativa de l’AGP.





CAPÍTOL 6. LA FILOSOFIA POLÍTICA 
DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES





INTRODUCCIÓ

En aquest capítol ens proposam realitzar una anàlisi d’alguns dels elements que considerem 
centrals del que podríem anomenar la «filosofia política» de l’AGP. D’entrada cal aclarir què 
entenem per filosofia política en el cas de l’AGP. Sembla clar que no té gaire sentit parlar d’una 
«filosofia política de l’AGP»; en tot cas caldria parlar de les filosofies polítiques dels seus par-
ticipants o, millor encara, d’aquelles filosofies polítiques privilegiades pel procés de l’AGP, que 
en cap cas no és un procés neutral. De fet, els seus hallmarks o principis ja estableixen un marc 
que ens permet fer una primera aproximació al tarannà polític del procés:

1. Un rebuig molt clar del capitalisme, l’imperialisme i el feudalisme; de tots els acords 
comercials, institucions i governs que promouen una globalització destructiva.

2. Rebutgem totes les formes i sistemes de dominació i discriminació incloent, però no li-
mitant-nos a, patriarcat, racisme i fonamentalisme religiós de tots els credos. Abracem la plena 
dignitat de tots els éssers humans.

3. Una actitud de confrontació, atès que no pensem que els grups de pressió (lobbying) pu-
guin tenir un impacte important en tals organitzacions esbiaixades i no democràtiques, en les 
qui el capital transnacional és l’únic faedor real de política.

4. Una crida a l’acció directa i la desobediència civil i suport a les lluites dels moviments 
socials, advocant per formes de resistència amb el màxim respecte per la vida i els drets dels 
pobles oprimits, així com la construcció d’alternatives locals al capitalisme global.

5. Una filosofia organitzativa basada en la descentralització i la autonomia.
El capítol està dividit en tres parts. En la primera s’aborda la dimensió internacionalista de 

l’AGP, en el benentès que es tracta, ho veurem, d’un internacionalisme de tall anticapitalista 
i plural. D’alguna manera, es pot emmarcar en un corrent d’emergència de noves realitats in-
ternacionalistes que sovint s’aglutinen sota l’etiqueta «nou internacionalisme». La segona part 
analitza com l’AGP ha promogut una estratègia de construcció descentralitzada, de base, i 
d’enfortiment d’alternatives locals i autònomes. Ho ha fet, però, des del marc d’una crítica a 
les democràcies liberals i amb una vocació de reconstrucció democràtica i empoderament. Fi-
nalment, en la tercera part s’observa com l’AGP ha promogut una tàctica prefigurativa de con-
frontació basada en l’acció directa i la desobediència, tinguent un paper rellevant en la defensa 
del model de la diversitat tàctica, una fórmula d’articulació de la diversitat que fou hegemònica 
durant bona part del cicle de protestes del moviment «antiglobalització».

1. L’AGP: UN ANTICAPITALISME INTERNACIONALISTA PLURAL

L’internacionalisme de l’AGP no es pot estudiar en abstracte, sinó que s’ha d’inserir en el con-
text dels processos als que es lliga des d’un punt de vista temporal i històric, però també espacial 
i geogràfic. D’aquesta manera, cal parlar dels Encuentros zapatistes i del procés del FSM com 
als altres referents que, amb les seves diferències, caracteritzen el nou internacionalisme que va 
lligat al capitalisme neoliberal i que es manifesta amb claredat en el cicle de protestes de canvi 
de segle. De la mateixa manera, és obligat fer referència als principals antecedents històrics de 
l’internacionalisme, cosa que de passada ens permet traçar les continuïtats i ruptures que l’AGP 



396

CAPÍTOL 6

suposa.

1.1. ELS INTERNACIONALISMES

L’internacionalisme és un concepte molt ampli i amb una dilatada trajectòria durant la història, 
amb múltiples significats i interpretacions. Tanmateix, el més habitual és associar-lo al món del 
treball del segle XIX i lligat als diversos corrents del socialisme, el marxisme i l’anarquisme. 
Això no obstant, hi ha lectures de l’internacionalisme que eixamplen el seu significat històric 
i el projecten enrere per tal d’incloure-hi els antics universalismes religiosos, o el cosmopolita-
nisme liberal de la Il·lustració (Waterman, 2000). En aquesta línia, l’internacionalisme també 
es podria estendre al llarg dels segles XIX i XX de tal manera que inclogués els moviments de 
dones/feministes, els pacifistes, anticolonials i els moviments pels drets humans (Antentas i 
Vivas, 2009). Però l’internacionalisme no només es vincula etimològicament al «nacionalis-
me», sinó que opera en una esfera conceptual en la què també hi tenen presència nocions com 
«internacionalització», «universalisme», «cosmopolitisme» i «solidaritat» (Waterman, 2001). Per 
tot això, precisament, l’internacionalisme ha estat estudiat des de diferents perspectives, sovint 
complementàries (Waterman, 2000, 2001). Tanmateix, segons Rousset (2009), l’internacio-
nalisme té sòlids fonaments objectius, que es basen en l’organització del mercat mundial i la 
interdependència dels conjunts regionals; no és, per tant, una simple utopia imaginada.

Tot plegat no impedeix que, encara avui, el concepte sigui molt equívoc, al mateix temps 
que gaudeix d’una forta càrrega normativa. De fet, tal i com observa Anderson (2002), així 
com el nacionalisme —origen etimològic de l’internacionalisme— és encara font d’una per-
manent polèmica entre partidaris i detractors, no passa el mateix amb l’internacionalisme, que 
quasi sempre gaudeix de connotacions positives, possiblement gràcies a la seva indeterminació 
conceptual. És per això que un intent d’aproximació rigorós a la noció d’internacionalisme ens 
obliga a abordar-la històricament i, com veurem, a parlar més aviat d’internacionalismes, en 
plural. En aquesta línia, una aportació interessant que seguirem en aquesta secció és la d’An-
derson (2002). Aquest autor, fa una reconstrucció històrica-filosòfica de la noció d’internacio-
nalisme, així com la seva relació amb el nacionalisme en cada fase històrica, des del Renaixe-
ment fins a l’actualitat.1 El punt de partida de l’autor és establir una definició mínima i força 
neutral d’internacionalisme. Aquest seria, doncs, un terme que es pot aplicar, històricament, a 
tota perspectiva o pràctica que tendeix a transcendir la nació en direcció cap a una comunitat 
més àmplia, de la que aquestes nacions continuen constituint les unitats principals. De mane-
ra implícita, aquesta definició d’internacionalisme pressuposa entendre el nacionalisme com 
tota perspectiva que tracta la nació com el valor polític màxim.2 Des d’aquest punt de vista, 

1 L’enfocament d’Anderson (2000) és interessant perquè historicitza les nocions de «nacionalisme» i d’«internacionalisme», 
tot vinculant-les amb els discursos filosòfics dominants de cada etapa i amb les configuracions del capital. Això no obstant, aital 
plantejament té algunes limitacions, principalment el seu estatocentrisme, la qual cosa no permet de copsar algunes experiències 
internacionalistes, especialment les de finals de segle XX. Per suposat és la pròpia definició d’internacionalisme adoptada per 
Anderson —molt etimològica i lligada estrictament al nacionalisme— la que oculta alguns processos que, certament i en sentit 
estricte, no són «internacionalistes» però que des d’una plantejament més laxe ben bé s’hi podrien incloure. En qualsevol cas, la 
reconstrucció d’Anderson és força útil i la farem servir com a punt de partida en aquest apartat.

2 Aquest és el sentit que donà Tomáš Masaryk al nacionalisme, segons la lectura que rescata Anderson (2002).
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Anderson es dedica a confrontar les versions històriques canviants de l’internacionalisme amb 
els tipus ideals successius de nacionalisme amb els que es podria dir que aquells es corresponen 
històricament.3 La premissa d’això és que la millor manera de cartografiar la història de l’inter-
nacionalisme consisteix a fer-ho en contrast amb aquestes coordenades del nacionalisme. Cal 
aclarir que en cada període hi ha hagut més d’una varietat de nacionalisme i d’internacionalis-
me; i sempre han existit importants conflictes entre les distintes varietats, així com entre un i 
l’altre. Però dins d’aquesta complexitat sembla possible distingir una línia dominant (Anderson, 
2002). És així que l’anàlisi de l’autor en  permet establir sis etapes caracteritzades per una confi-
guració dominant particular dels elements que entren en consideració. La següent taula il·lustra 
grosso modo els principals tipus de nacionalisme dominant que ha identificat l’autor, així com el 
tipus d’internacionalisme coetani en cada cas:

Taula 7: Resum dels diferents tipus de nacionalisme i internacionalisme

Tipus de 
nacionalisme 
dominant

«Patriotisme» 
universalista

Nacionalisme 
romàntic

Nacionalisme 
xovinista

Nacionalisme 
feixista

Antiimperia-
lisme

Fisiparitat 
comunista

Època Segle XVIII Segle XIX Entre segle 
XIX i XX

Principis del 
segle XX

A partir de 
1945

Dècades de 
1960, 1970 
1980

Tipus de capital Comercial i 
agrari

Revolució 
industrial

Concen-
tració de 
capital, control 
monopolista 
i annexions 
colonials

Concentració 
de capital en 
un context de 
recessií, protec-
ció i autarquia

Coordinació 
internacional 
dels interessos 
del capital en 
context d’exis-
tència d’una 
única potència 
sota l’amenaça 
socialista

Mercats finan-
cers i coordina-
ció entre Estats 
capitalistes. 
Corporacions 
multinacionals 
escapen al 
control estatal

Principal zona 
geogràfica

Estats Units i 
França

Bèlgica, 
Alemanya, 
Itàlia, Polònia i 
Hongria

Gran Bretanya, 
Estats Units, 
França, Ale-
manya i Itàlia

Alemanya, 
Itàlia i Autro-
hongria

Àsia, Àfrica i 
Amèrica llatina

Bloc comunista

Llenguatge 
filosòfic domi-
nant

Racionalisme 
de la Il·lus-
tració

Romanticisme 
europeu que 
ja no era cos-
mopolita però 
que defensava 
tàcitament un 
universalisme 
diferenciat

Positivisme i 
xovinisme amb 
vocabulari del 
darwinisme 
social

Irracionalisme 
modern

Sincretisme Doctrina del 
«socialisme en 
un sol país»

Definició 
operativa de la 
nació

Definició po-
lítica: un ideal 
de futur

Definició cul-
tural: llengua

Definició 
ètnica: barreja 
d’elements cul-
turals i físics

Definició com 
a comunitat 
biològica: raça

Antiimperia-
lisme

Nacionalisme 
burocràtic

Font: Elaboració pròpia a partir d’Anderson (2002).

3 L’autor rastreja els nacionalismes tal i com aquests es presenten quan els rastrejam en funció de cinc coordenades: 1) el tipus 
de capital coetani de cada variant successiva de nacionalisme o actiu a ella; 2) la principal zona geogràfica del nacionalisme en 
qüestió; 3) el seu llenguatge filosòfic dominant; 4) la definició operativa de la nació; i 5) la relació d’aquest nacionalisme en parti-
cular amb les les classes dominades (Anderson, 2002).



398

CAPÍTOL 6

Taula 7: Resum dels diferents tipus de nacionalisme i internacionalisme

Relació del 
nacionalisme 
amb les classes 
dominades

Era un nacio-
nalisme de les 
classes altes

Era un nacio-
nalisme de les 
classes altes

Era un nacio-
nalisme de les 
classes altes

Era un nacio-
nalisme de les 
classes altes

Àmplia gamma 
de classes so-
cials (en funció 
de cada país), 
però majoria 
de camperols

Supressió de 
la sobirania 
popular

Tipus d’ inter-
nacionalisme 
coetani

Internaciona-
lisme universa-
lista il·lustrat

Internacio-
nalisme de 
la Primera 
Internacional 
Obrera

Internacio-
nalisme de 
la Segona 
Internacional 
dels partits 
socialistes. 
Anarquisme

Internacio-
nalisme de 
la Tercera 
Internacional 
subordinat als 
interessos de 
l’URSS sota 
la doctrina 
stalinista

Formes d’in-
ternacionalis-
me comunista 
d’obediència 
a Moscou. 
Conferència de 
Bandung.

Transnacio-
nalisme del 
capital

Relació entre 
nacionalisme i 
internacionalis-
me dominants

Complemen-
taris

Coexistència 
sense tensions

Antítesi Enfrontament

Font: Elaboració pròpia a partir d’Anderson (2002).

1. L’ internacionalisme universalista il·lustrat. Anderson (2002) estableix que els orígens del 
sentiment nacional modern com a força secular es remunten al segle XVIII. Fou en aquell 
context que es produí la rebel·lió de les colònies nordamericanes contra Gran Bretanya i l’en-
derrocament de l’absolutisme a França, les dues grans revolucions que feren néixer la primera 
concepció ideològica de la nació tal i com l’entenem avui.4 Es tracta d’un «patriotisme» de caire 
universalista propi d’aquestes revolucions i inspirat pels ideals racionalistes il·lustrats que con-
traposaven la «raó» a la «tradició». Les revoltes americana i francesa tingueren lloc, emperò, en 
un món que encara era anterior a la Revolució Industrial i que, per tant, el capital era general-
ment de caire comercial o agrari. Els sectors populars eren principalment artesans i agricultors 
i les elits foren capaces de mobilitzar els productors directes del camp i de la ciutat. No cal 
oblidar que no existia encara, com a realitat social, un abisme entre fabricants i treballadors, 
cosa que sí que passaria en l’època de les grans fàbriques industrials. Segons Anderson, per tant, 
hi havia una categoria que podia incloure totes les classes socials: el patriotisme.5 La definició 
de la nació, en aquest context, era estrictament política: es veia més com un ideal de futur que 
no pas com una herència del passat. A aquest període de domini d’aquestes manifestacions na-
cionalistes li correspon, segons l’autor, un internacionalisme universalista il·lustrat —pressupo-
sava una harmonia essencial entre els interessos de les nacions civilitzades— que era totalment 
complementari al nacionalisme.6

4 L’autor (2002) considera que les ideologies dominants en aquestes revolucions marcaren una dràstica ruptura amb les visions 
del món que havien inspirat les anteriors revolucions europees, als Països Baixos el segle XVI i a Anglaterra el segle XVII, ambdós 
uns aixecaments profundament religiosos.

5 Anderson (2002) explica, en aquest sentit, que els militants en les revolucions d’Estats Units i de França es denominaven a sí 
mateixos «patriotes», un terme inspirat per les imatges i llegendes de les repúbliques de l’antiguitat clàssica.

6 L’universalisme il·lustrat d’aquest patriotisme es troba en la convicció que, en general, hi ha una harmonia essencial entre els 
interessos de les nacions civilitzades (no era el cas dels «pobles sense civilitzar»), de tal manera que es concebia una unió potencial 
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2. L’ internacionalisme de la Primera Internacional Obrera. En el segle XIX prolifera una 
nova manifestació dominant del nacionalisme, que es pot considerar com «nacionalisme ro-
màntic». En aquest cas veié la llum com a expressió de l’aspiració de les classes altes de països 
com Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Polònia i Hongria, que ocupaven regions menys avançades que 
l’epicentre britànic original o els seus derivats, a emular les potències i formar el seu propi Estat 
en un món de cada vegada més dominat per la Revolució Industrial. El seu llenguatge retòric 
provenia del romanticisme europeu i les seves manifestacions literàries i artístiques, d’entre les 
quals en destaca Herder. Hi havia, en general, una reintroducció del culte al passat medieval o 
premodern dels seus propis països. Era un moviment invers al patriotisme racionalista prece-
dent. Així, pel nacionalisme romàntic, la definició essencial de la nació ja no era política sinó 
cultural, amb la llengua com a principal eix, en tant que transcripció acumulada de l’experièn-
cia de les generacions passades.

Les formes d’internacionalisme que es corresponien amb el nacionalisme romàntic estaven 
representades per la creació de l’Associació Internacional de Treballadors (AIT), o Primera 
Internacional, el 1864 a Londres i en l’onada d’insurreccions urbanes populars de 1848. De 
fet, el segle XIX fou ric en expressions internacionalistes tan en la burgesia liberal com en el 
naixement del moviment obrer. És en aquesta última manifestació, l’obrera, que l’internacio-
nalisme adquireix una importància cabdal. La Primera Internacional representà la convergèn-
cia de diversos corrents del moviment obrer, des dels més pragmàtics —com les trade unions 
britàniques, l’internacionalisme de les quals era fruit de l’experiència pràctica— fins als més 
revolucionaris —com els representats per Marx i Engels, amb una comprensió més teòrica de 
l’internacionalisme.7 En aquest període de les darreres dècades del segle XIX i començaments 
del XX també es fundaren les primeres estructures sindicals internacionals. Ara bé, les bases 
socials d’aquestes manifestacions internacionalistes no tenien les seves arrels en cap proletariat 
de fàbrica, sinó en bona mesura en un artesanat preindustrial, un element que fou cabdal per 
comprendre un període en què els impulsos nacionals i internacionals coexistien sense tensions 
(Mandel, 1978; Anderson, 2002; Antentas i Vivas, 2009).8

3. L’ internacionalisme anarquista i de la Segona Internacional. Des de finals de la dècada de 
1860 el nacionalisme romàntic fou abandonat per les classes altes que en un altre temps l’havien 
adoptat. Així doncs, la forma dominant de nacionalisme a Occident adoptà un xovinisme en 
sentit estricte que esdevingué una atmosfera i un discurs generalitzats en els principals Estats 
industrials —Gran Bretanya, Estats Units, França, Alemanya i Itàlia. En aquests països el 
capital, que s’estava concentrant en empreses de cada vegada més grans, perseguia el control 
monopolista dels mercats interiors o exigia annexions colonials. Aquest expansionisme estava 
acompanyat —i d’alguna manera assegurat— per un xovinisme que prenia el seu vocabulari, 

en una lluita comuna contra la «tirania» i la «superstició», en una línia que Kant plasma a la perfecció (Anderson, 2002: 8).

7 Segons Antentas i Vivas (2009), per a Marx i Engels, l’internacionalisme proletari era quelcom més que la solidaritat inter-
nacional, i es concebia com intents reals de coordinar el moviment obrer de distints països per tal d’alterar la correlació de forces 
entre capital i treball.

8 Cal tenir present que es tractava d’una classe en possessió dels seus propis mitjans de producció (eines i habilitats), que estava 
altament alfabetitzada i que, en general, tot i que estava ubicada a prop del centre de les capitals, gaudia de mobilitat geogràfica. 
Seria, segons Anderson (2002), aquesta combinació contradictòria entre arrelament social i mobilitat territorial el que féu possible 
el pas de les lluites nacionals a les internacionals.
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en general, del darwinisme social. Tot declarant que el que regia les relacions entre els pobles 
era la «llei del més fort», es predicava una hostilitat directa cap a altres nacions o pobles. El 
llenguatge intel·lectual d’aquest nacionalisme era, en essència, positivista i la seva definició de 
nació de cada vegada més ètnica, en el sentit d’una barreja d’elements culturals i físics. Aquest 
nacionalisme també tingué exemples fora del centre del sistema, com per exemple a Mèxic o 
Argentina.9

Paral·lelament, la forma dominant d’internacionalisme d’aquesta fase tenia la seva seu en 
la Segona Internacional de partits socialistes, ja en un context de forta «nacionalització» de les 
organitzacions obreres (Antentas i Vivas, 2009). Això, però, sense menystenir pas l’anarquisme, 
que oferia un tipus més radical d’internacionalisme dins del moviment obrer d’aquell període 
—tal i com mostra el cas de l’Industrial Workers of the World als EEUU— tot i que es mantin-
gué sociològicament més feble. Per primer cop ens trobam amb una forma d’internacionalisme 
que és antitètic a la forma de nacionalisme dominant de l’època. Val a dir que aquest nou pro-
letariat industrial tenia, en general, menys capacitat de resistència a les doctrines de l’Estat del 
que ho havia estat l’artesanat europeu de mitjan segle XIX.10 La seva situació fonamental podia 
definir-se com l’exacte contrari dels seus predecessors: una combinació d’immobilitat territorial 
i desarrelament social. Això es va traduir en una influència de l’imperialisme —amb les seves 
projeccions d’una comunitat imaginària formada per la nació com a gran potència— sobre 
àmplies capes d’aquesta classe molt profunda i eficaç.

4. L’ internacionalisme de la Tercera Internacional. En un context com el que existia després 
de la Primera Guerra Mundial, acompanyat de fortes crisis econòmiques, el capital es precipità 
cap a formes encara més avançades de concentració; ara, però, ja no en un context de lliure 
comerç internacional i d’expansió de llarga durada, sinó de recessió, protecció i autarquia. En 
aquesta conjuntura, la zona geogràfica que produí un tipus dominant de nacionalisme es situ-
ava en l’interior de les potències que havien estat derrotades de la Primera Guerra Mundial. El 
xovinisme alimentat pel capital es radicalitzà en el feixisme.11 Aquest, que prenia un llenguatge 
no del positivisme sinó de l’irracionalisme modern —Sorel o Gentile a Itàlia, Nietzsche a 
Alemanya, les doctrines del kokutai a Japó—, arribà amb el temps a definir la nació com una 
comunitat biològica, fins i tot en termes de raça.12 Mentrestant, en els anys immediatament 

9 El xovinisme de la belle époque constituïa un discurs imperialista de superioritat. Les seves funcions eren dobles. D’una banda, 
servia per a mobilitzar la població de cada Estat a favor de la intensificació de la competència interimperialista del període i de 
les empreses de conquesta colonial. D’altra banda, servia per integrar les masses en el marc polític de l’ordre capitalista, en un 
moment en què el sufragi s’estava començant a estendre a sectors de la classe obrera. Aquest xovinisme regnant funcionà neutralit-
zant els riscs d’aquesta extensió del vot, desplaçant les tensions dels antagonismes de classe als antagonismes de nació (Anderson, 
2002).

10 Aquests nous treballadors, en la seva àmplia majoria, es trobaven ubicats en fàbriques i mines allunyades de les capitals 
polítiques dels seus països; tampoc no posseïen cap mitjà de producció propi i no tenien els nivells de cultura i les tradicions de 
combativitat de l’antic artesanat (Anderson, 2002).

11 Hi ha tot un debat historiogràfic sobre la definició de «feixisme», especialment sobre la qüestió de si el terme s’ha d’acotar 
dins del moviment polític d’entreguerres a Itàlia nascut de la mà de Mussolini o si, en canvi, es pot extrapolar sensu stricto als 
règims de Hitler o de Franco.

12 Novament, la seva funció era doble. En primer lloc, servia per a mobilitzar les classes subordinades contra els vencedors 
capitalistes de la Primera Guerra Mundial, en pos d’una segona ronda de competència interimperialista, en la que els que abans 
havien estat derrotats ara serien guanyadors. En aquest sentit, els seus leitmotivs ideològics eren el resarcimiento i la venjança. Al 
mateix temps, funcionava de mecanisme sobresaturat de contenció de les masses en països en els que la democràcia parlamentària 
havia caigut en una crisi irreversible i amplis sectors de la classe obrera avançaven cap a un socialisme revolucionari. Ambdues 
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posteriors a la Revolució d’Octubre de 1917, l’internacionalisme obrer s’havia radicalitzat en 
una direcció contrària: la URSS i la creació de la Tercera Internacional per coordinar l’acció 
dels nous partits comunistes que havien nascut a tot el món, impulsats per l’exemple de la 
revolució russa.13 Ben aviat, però, les activitats de la Tercera Internacional es van veure com-
pletament subordinades als interessos de l’Estat soviètic, segons la interpretació que Stalin en 
feia, això és, la teoria del socialisme en un sol país. El resultat de tot plegat fou l’existència d’un 
internacionalisme que centrava la seva lleitaltat a l’URSS i que s’oblidava per complet de la 
lleialtat al seu propi país (Anderson, 2002; Bensaïd, 2003; Löwy, 1997). Tanmateix, en els anys 
1930 es viuria un fort impuls internacionalista entorn al moviment internacional antifeixista de 
solidaritat durant la guerra civil espanyola (Antentas i Vivas, 2009).

5. L’ internacionalisme d’obediència soviètica i la Conferència de Bandung. Fins ara, l’anàlisi 
s’havia centrat en les àrees geogràfiques d’Europa i Amèrica del nord per mor del paper de-
terminant del capitalisme occidental en el desenvolupament històric del període que va de les 
revolucions americana i francesa fins la Gran Depressió i la Segona Guerra Mundial. Tal i com 
argumenta Anderson (2002), però, després de 1945 aquesta situació canvia radicalment. Ara, 
és en la fase que va de 1945 fins 1965 en què es produeix un intercanvi sobtat de posicions pel 
que fa les respectives relacions de capital i treball amb nacionalisme i internacionalisme: si fins 
aquell moment les formes dominants de nacionalisme havien estat expressions de les classes 
altes, mentre que des del segle XIX en endavant les formes corresponents d’internacionalisme 
foren expressió de classes treballadores, aquesta doble connexió capital/lo nacional, treball/lo 
internacional, es capgirà. Així, el nacionalisme esdevé una causa predominantment popular, 
de les masses explotades, en una revolta intercontinental contra el colonialisme i l’imperialis-
me occidentals. L’internacionalisme, per la seva banda, adopta noves formes sota l’auspici del 
capital.

El nou tipus de nacionalisme que es féu dominant a escala mundial a partir de 1945 i fins 
la dècada de 1960 fou l’antiimperialisme, amb una àrea d’influència que incloïa Àsia, Àfrica i 
Amèrica llatina. Els seus trets socials estructurals tenien un caràcter molt més heterogeni que 
les diferents formes de nacionalisme vigents a Europa fins llavors; aquests moviments d’alli-
berament nacional del Tercer Món estaven dirigits per una àmplia gamma de classes socials.14 
Aquest antiimperialisme tenia una forta càrrega de sincretisme; les expressions ideològiques 
d’aquests moviments —igual que la seva base social— van ser híbrides, capaces de combinar 

funcions estaven íntimament relacionades, ja que fou la derrota o la decepció de la Primera Guerra Mundial la que soscavà l’esta-
bilitat de la democràcia capitalista, fent necessari el recurs a la coacció contrarevolucionària, i la que imposà, alhora, la necessitat 
d’uns preparatius redoblats per una segona part de la guerra en el continent (Anderson, 2002: 13).

13 Diu Anderson (2002) que l’Estat soviètic era el primer i únic Estat de la història que no incloïa cap referència nacional i 
territorial en el seu nom, cosa que denota un tarannà internacionalista en els seus fundadors.

14 Hi hagué casos en què la burgesia local dominà tot el procés (Índia); d’altres en què foren les classes mitjanes que, sense 
gaire acumulació prèvia de capital, prengueren la iniciativa utilitzant el moviment per ascendir socialment i convertir-se en una 
vertadera burgesia després de fer-se amb el poder, com havia passat abans a Mèxic i Turquia. Una variant més precària i volàtil 
d’aquesta pauta es donà en un bon número de països africans, on els moviments nacionalistes estaven encapçalats per buròcrates 
o oficials del propi Estat colonial. En altres casos, fins i tot, intel·lectuals amb un origen de classe mitjana-baixa assoliren el cim 
del poder, com a Indonèsia. Si existeix un únic grup del que es pugui seguir la pista en tots aquests escenaris tan diferents, aquest 
és el dels mestres d’escola rurals. Finalment, hi hagué també casos en què els partits comunistes s’apoderaren de la direcció del 
moviment per l’alliberament nacional, impulsant-lo cap a revolucions obertes contra el capital, com a la Xina o Vietnam. A Cuba 
es produí una barreja d’aquesta última pauta i de la variant anterior (Anderson, 2002: 16).
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diversos corrents de pensament.15 La base popular d’aquest antiimperialisme, des del punt de 
vista quantitatiu, estava formada per sectors camperols.16

L’etapa posterior a la Segona Guerra Mundial fou d’hores baixes pel que fa l’internaciona-
lisme obrer, en bona mesura perquè l’acció del moviment obrer es centrà en els Estats-nació en 
el marc dels compromisos keynessians. Endemés, la lògica bipolar de la guerra freda dificultà 
encara més el desenvolupament d’un internacionalisme no sotmès a la lògica de la raó d’Estat. 
Així, en aquest període es desenvoluparen formes d’internacionalisme comunista d’obediència 
a Moscou, d’una banda, i processos com el de la Conferència de Bandung que conduí a la cre-
ació del Moviment de Països No Alineats. En aquest context, l’esperit internacionalista quedà 
confinat en corrents minoritàries del moviment obrer —el trotskisme o l’anarquisme—, si bé 
autors com Bensaïd (2003) defensen que l’esperit internacionalista sobrevisqué transformat en 
un «tercermundisme» encarnat en els moviments d’alliberament nacional i anti-colonials dels 
anys 1950 (Anderson, 2002; (Antentas i Vivas, 2009). Tanmateix, aquest impuls internaciona-
lista s’esgotaria a causa de diverses raons.17

Tanmateix, el vertader internacionalisme fou el del capital, amb el procés d’unificació 
comercial, ideològica i estratègica.18 Aquesta trajectòria de creixent integració internacional 
i restauració generalitzada del lliure comerç es podria descriure com a «supranacionalisme», 
en el doble sentit de la posició d’EEUU per damunt de la resta d’Estats i del sorgiment de les 
Comunitats Europees per damunt dels Estats d’Europa occidental.19 Una conseqüència política 
clau d’aquest canvi fou el desplaçament, dins de la ideologia dominant en els Estats capitalis-
tes avançats, de l’Estat-nació cap a la democràcia liberal en tant que recurs dominant per a la 
integració de les classes treballadores occidentals. La ideologia dominant d’Occident durant el 
període de la Guerra Freda ja no tenia a la «nació» com a màxim valor sinó que exaltava el «Món 
Lliure» (Anderson, 2002).20

6. El transnacionalisme del capital. Des de mitjan de la dècada de 1960 en endavant els 
principals Estats capitalistes s’encaminaren cap a majors nivells de coordinació en les seves 
polítiques, que foren superiors als vigents durant el període de postguerra. S’arribà, segons 

15 Anderson (2002) posa com a exemples el kemalisme a Turquia, el sukarnisme a Indonèsia. La característica més específica 
d’aquest antiimperialisme estigué en la seva capacitat de fer encabir, dins dels paràmetres del pensaments burgès clàssic, elements 
de sistemes de creences anteriors a la Il·lustració o elements posteriors al capitalisme, com ara la religió i el socialisme.

16 Això era cert sobretot en el cas de les revolucions comunistes del període, això és, Xina, Vietnam i Iugoslàvia. En tots aquests 
casos, es tractà d’aixecaments qualitativament distints de la Revolució d’Octubre que rememoraven: triomfaren sota la bandera 
de la nació, mentre que la revolució russa en el moment de la seva victòria havia estat exempta de tota connotació nacionalista 
(Anderson, 2002).

17 Algunes d’aquestes raons poden ser la institucionalització de molts moviments d’alliberament nacional un cop obtinguda la 
independència, o la seva incapacitat de prendre distància real respecte del bloc de l’Est en alguns casos i el col·lapse de l’agenda 
econòmica dels països del Sud a finals dels 1970 (Antentas i Vivas, 2009: 35).

18 Aquest procés començà amb els acords monetaris de Bretton Woods, continuà amb els plans Marshall i Dodge per a la 
reconstrucció d’Europa i Japó, i amb el pas dels anys derivà en la creació de l’OTAN i l’establiment del GATT, per culminar en el 
naixement de la Comunitat Econòmica Europea (Anderson, 2002).

19 Es pot parlar de Comunitats Europees a partir de la signatura del Tractat de fusió de les Comunitats Europees de l’any 1965 
—entrada en vigor a partir de 1967— quan es crearen unes institucions comunes entre la Comunitat Econòmica Europea, la 
Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer i la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica.

20 L’expressió «Món Lliure» s’utilitza des del període d’entreguerres per tal de diferenciar les democràcies occidentals vencedores 
de la Primera Guerra Mundial. Més endavant l’expressió s’utilitzaria encara més com un eslògan propagandístic de guerra freda.
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Anderson (2002), cap a finals de la dècada de 1970, a una mena de «transnacionalisme», un 
internacionalisme del capital que seria quelcom semblant a la idea kautskiana de l’«ultraimpe-
rialisme» (Kautsky, 1970). El terme «transnacional» s’usa aquí en un doble sentit: en primer 
lloc, fa referència als llaços institucionals que lliguen les tres principals zones del capital, des de 
l’Atlàntic al Pacífic, en un mateix pacte; i, en segon lloc, a l’ascens de noves formes d’empresa 
intercontinental i d’especulació financera, que es s’esmuny de les fronteres estatals clàssiques. 
Des del punt de vista ideològic, el discurs oficial en aquest període reforçà la primacia dels va-
lors democràtics sobre els nacionals (Anderson, 2002).

Mentrestant, fora de la pròpia zona capitalista avançada, l’antiimperialisme havia perdut 
impuls, deixant de construir la forma dominant de nacionalisme durant la dècada de 1970, tot 
i algunes excepcions.21 El nacionalisme que passà a ocupar el primer pla fou la dels països del 
bloc soviètic que de mica en mica deixaren de treballar pels interessos de l’URSS i es centra-
ren en les prioritats del seu propi Estat, tot contribuïnt a un procés d’escissiparitat comunista. 
Aquest nacionalisme comunista que anava acompanyat d’un oblit de l’internacionalisme fou 
una cosa evident a partir de la segona meitat de la dècada de 1970, amb algunes excepcions 
com el cas de Cuba i la seva ajuda a moviments revolucionaris i d’alliberament nacional des de 
Nicaragua fins a Angola (Anderson, 2002).

L’internacionalisme obrer ja no tindria la importància històrica que havia assolit en el passat 
recent. Prova d’això és que durant els anys 1960 es visqué un reviscolament important de l’in-
ternacionalisme emancipador, amb el sorgiment dels «nous moviments socials», però en aquest 
cas ja no es tractava d’un internacionalisme «obrer» ni tenia un caràcter de classe tan clarament 
marcat com l’internacionalisme obrer que s’havia conegut fins llavors. En canvi, ara entraven 
en joc altres dimensions. Els canvis de conjuntura mundial de la dècada dels 1970 —amb el 
reflux de l’onada de contestació social i l’inici de la reestructuració neoliberal— provocaren 
d’alguna manera una crisi profunda de la perspectiva internacionalista, que anà de la mà de la 
crisi dels grans projectes i ideals d’emancipació social. Aquestes condicions permeteren la proli-
feració del discurs dels drets humans i l’humanitarisme, que esdevingué hegemònic en tant que 
discurs de solidaritat Nord-Sud amb la irrupció d’un gran nombre d’ONG que adquiriren un 
paper creixent en les relacions internacionals (Antentas i Vivas, 2009). En aquest context, però, 
sí que es produí en els anys 1980 una proliferació de l’internacionalisme lligat als moviments 
de solidaritat amb la revolució sandinista o les guerrilles d’Amèrica central, així com també a 
l’apartheid sudafricà. El discurs majoritari d’aquest internacionalisme estava centrat en els drets 
humans i contra el racisme i no arribà a adquirir pas el significat global dels moviments de soli-
daritat internacional i d’alliberament nacional de les dècades de 1960 i 1970 (Anderson, 2002; 
Antentas i Vivas, 2009). La perspectiva internacionalista militant de la solidaritat amb Amèrica 
llatina s’anà apagant a principis dels 1990 a mesura que es constataven diversos fracassos dels 
processos revolucionaris i insurreccionals centreamericans. El discurs de la cooperació interna-
cional al desenvolupament i el pes de les ONGD adquirí molta importància en els moviments 
de solidaritat internacional (Antentas i Vivas, 2009).

21 Les principals excepcions serien la victòria de la revolució vietnamita, molt de temps postposada, i la dissolució de l’imperi 
portuguès. Mentrestant, en la major part d’Àfrica i Àsia, la descolonització era un fet consumat, mentre que a Amèrica llatina els 
intents cubans de rompre el seu aïllament havien fracassat. Tot i que les lluites per l’alliberament nacional continuaren a Sud-àfri-
ca, Palestina i Amèrica Central, ja no tenien la mateixa importància global (Anderson, 2002).
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Finalment, l’anàlisi d’Anderson (2002) situa les secessions postcomunistes i del món post-
colonial —dels Balcans al Caucas, de la Banya d’Àfrica als Grans Llacs, de Catxemira a Min-
danao— com la forma més destacada de nacionalisme en el món del canvi de segle. Mentres-
tant, l’internacionalisme (del capital) estaria per primer cop, amb desaparició del bloc soviètic, 
davant la presència d’una potència hegemònica global. Avui, la voluntat dels EEUU ha estat 
rebatejada amb l’eufemisme «comunitat internacional». En aquesta accepció, l’internacionalis-
me ja no és la coordinació de les principals potències capitalistes sota el domini estatunidenc 
contra un enemic comú —la tasca negativa de la Guerra Freda—, sinó un ideal afirmatiu com 
és la reconstrucció del món a imatge dels EEUU i amb una substitució de la bandera del «Món 
Lliure» per la dels drets humans. Fou en aquest escenari que es produí l’aixecament zapatista 
que, simbòlicament, se sol considerar el tret de sortida d’un nou cicle de contestació social a 
escala internacional. Així, s’ha dit que, pel que fa l’internacionalisme, l’any 1996 representa 
un «any pivot»: es celebra el primer gran Encuentro zapatista a Mèxic i la protesta contra el G7 
a Lyon, dos escenaris que permeteren tota una sèrie de convergències inèdites pel que fa l’in-
ternacionalisme Nord-Sud (Rousset, 2009; Callinicos, 2001). L’obertura d’aquest nou cicle de 
protesta social ha fet que siguin molts els autors que parlen d’un «nou» internacionalisme que 
es distingeix dels internacionalismes clàssics lligats al moviment obrer.

1.2. POSTULANT UN «NOU INTERNACIONALISME»

Diversos autors han considerat que el nou cicle de protesta internacional encetat a final dels 
anys 1990 pot interpretar-se com el sorgiment d’un nou internacionalisme, un «internaciona-
lisme de les resistències» com l’han anomenat Löwy (2004) o Bensaïd (2003). Val a dir que, 
en realitat, el terme «internacionalisme» ha estat molt poc utilitzat dins i fora del moviment, i 
només per part de corrents o autors vinculats d’alguna manera a la història del moviment obrer. 
En canvi, han proliferat termes com ara «justícia global» o «solidaritat global». Autors com 
Antentas i Vivas (2009) interpreten aquesta terminologia en un doble sentit: d’una banda, l’ab-
sència d’ús del terme «internacionalisme» mostra la ruptura històrica de les resistències actuals 
amb la tradició del moviment obrer, conseqüència de la derrota dels processos emancipadors del 
segle XX; de l’altra, hi ha hagut nombroses veus que han defensat l’abandonament deliberat del 
propi concepte d’internacionalisme en considerar-lo massa ancorat a l’«era dels Estats-nació» i 
per considerar-lo poc adient per definir les resistències actuals.

En qualsevol cas, sí que hi ha autors que han apostat clarament per la denominació «inter-
nacionalisme» per donar compte d’aquest cicle de protestes en un intent d’ubicar en perspectiva 
històrica les lluites contemporànies i posar-les en relació amb la història del moviment obrer i 
dels moviments d’emancipació dels segles XIX i XX. Concretament, s’ha postulat la irrupció 
d’un «nou internacionalisme» (De Angelis, 2000; Waterman, 2001, 2006; Antentas i Vivas, 
2009; Seoane i Taddei, 2009; Ashman, 2004; Santos, 2006; Borón, 2002c).22 Aquests enfo-

22 Els plantejaments de De Angelis (2000), Antentas i Vivas (2009) i Seoane i Taddei (2009) són més aviat descriptius, mentre 
que els d’autors com Waterman (2001, 2006), Borón (2002c) o Santos (2006) conté més càrrega normativa, fins al punt que 
l’autor pretén dur a terme una reconceptualització de l’internacionalisme de manera que incorpori l’activitat internacionalista dels 
moviments socials alternatius.
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caments es caracteritzen grosso modo per remarcar les novetats respecte de l’internacionalisme 
obrer, si bé estableixen una línia de continuïtat entre aquest «nou internacionalisme» i aquelles 
tradicions de solidaritat i articulació socio-política a nivell mundial que havien cristal·litzat, 
entre d’altres, en les història de les Internacionals.

Díaz-Salazar (2002), per exemple, considera que l’internacionalisme contemporani s’inau-
gura el 1992 amb la cimera de Rio sobre medi ambient. Les dues «fases» de l’internacionalisme 
que l’antecedeixen són, segons l’autor, la I Internacional de 1864 i, a continuació, el període 
que va de 1947 amb la independència de l’Índia fins el 1990 amb la derrota electoral del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a Nicaragua. De manera similar, Ashman (2004) 
considera que el moviment «antiglobalització» representa l’emergència d’un «nou internacio-
nalisme» que es palesa amb claredat a través de les diverses campanyes del moviment, els seus 
punts de referència i les seves mobilitzacions.23 L’autor parla concretament de les campanyes 
d’ATTAC contra l’especulació financera i les que promouen accions de redistribució de recur-
sos a nivell global, com és el cas de les campanyes contra el deute. També es refereix a la de-
fensa de persones migrants i refugiades, que fou un dels tres eixos principals del Fòrum Social 
Europeu de Florència, el novembre de 2002, així com també les protestes de Gènova, l’any 
2001, que havien tingut un destacat component en defensa d’aquests col·lectius i de la llibertat 
de circulació de les persones, com es pogué veure durant el primer dia d’accions de protesta. 
Aquest nou internacionalisme també té, segons l’autor, un component de solidaritat amb les 
resistències tan del Nord com del Sud, cosa que és una gran font d’inspiració i motivació per 
l’activisme. Es pot veure en la rebel·lió xiapanenca, la resistència del poble Ogoni a Shell o a la 
mobilització contra la presa d’Enron a la vall de Narmanda, a l’estat indi de Maharashtra, però 
també a les lluites dels sense terra de Brasil, el suport internacional al poble palestí, la solidari-
tat entre petits agricultors i la seva lluita contra els intents de les corporacions multinacionals 
de patentar llavors, o les campanyes contra la patent dels fàrmacs pels tractaments contra la 
SIDA a Sudàfrica. Finalment, l’autor detecta una quarta dimensió d’aquest internacionalisme: 
l’oposició a la guerra i l’imperialisme, com es palesa en l’assemblea de moviments socials que 
conclogué el FSE i que féu una crida a l’acció arreu d’Europa el 15 de febrer de 2003 per protes-
tar contra l’atac militar a Iraq. Segons Ashman (2004), llegides totes juntes, aquesta diversitat 
d’accions i campanyes no responen tant a l’etiqueta «antiglobalització» sinó a la idea d’un «nou 
internacionalisme» captura molt millor la direcció que pren el moviment.

Santos (2006), per la seva banda, teoritza sobre el procés del Fòrum Social Mundial i 

23 Sense dubte l’eclosió de grups i xarxes internacionals durant aquells anys és quelcom remarcable. Hi trobem, entre d’altres, 
xarxes mundials de moviments (Via Campesina, ATTAC, Jubileu 2000, Jubileu Sud, Marxa mundial de les dones, Comitè per 
l’Anulació del Deute Exterior del Tercer Món, Amics de la Terra, Greenpeace, Aliança dels Pobles del Sud Creditors de Deute 
Ecològic, AGP, 50 Years Is Enough Network, Aliança Social Continental, Crit dels Exclosos, International Rivers Network); 
xarxes mundials d’ONGD (Social Watch, OXFAM, Federació Internacional de Drets Humans, Metges Sense Fronteres); interna-
cionalisme obrer, sindicats i xarxes de consum resposnable (International Labor Rights Fund, Centro Nuovo Modello Sviluppo, 
International Center for Trade Union Rights, Workers World, Maquiladora Solidarity Network, Diálogo Solidarida Global, Asia 
Monitor Resource Center, Labornet, Labormundi, Labourstat, Child Workers in Asia, Ethical Consumer, la coordinadora de la 
campanya «Clean Clothes» [Roba Neta], la xarxa internacional de la Marxa contra el Treball Infantil, xarxes europees i estatu-
nidenques de boicot a companyies transnacionals); xarxes mundials de centres d’investigació i acció liderats per personalitats 
com Walden Bello, Martin Khor, Vanana Shiva, François Houtart, Samin Amin o Pablo González Casanova (Institute for Policy 
Studies, Focus on the Global South, Third World Network, Research Foundation for Science, Technology and Ecology, Fòrum 
Mundial de les Alternatives i CLACSO) (Díaz-Salazar, 2002).
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considera que promou un «nou internacionalisme» que es diferencia clarament del «vell», que 
dominà la política anticapitalista durant el segle XX. Considera que l’autor que el «vell interna-
cionalisme» estava basat en quatre premisses principals: un actor social privilegiat (treballadors 
o treballadors i camperols); un tipus d’organització privilegiada (sindicats i partits de la classe 
obrera juntament amb les seves federacions i Internacionals); una estratègia centralment defi-
nida (les resolucions de les Internacionals); i unes polítiques originades al Nord i formulades 
d’acord amb els principis polítics predominants al Nord anticapitalista. Així, l’èmfasi del vell 
internacionalisme estava en l’homogeneïtat política i social com a condició per a la unitat i la 
solidaritat i en trajectòries vitals i cultures similars com a condició del desenvolupament de 
nusos forts i duradors. Pel contrari, el «nou internacionalisme» promogut en bona mesura per 
processos com el FSM celebra la diversitat social, cultural i política dins d’uns límits amplis 
marcats per la Carta de Principis. També engloba diferents tipus d’organitzacions i es veu a 
sí mateix com un sòl de reunió en el qual organitzacions i moviments poden interactuar lliu-
rement i com un incubador de noves xarxes generades per iniciativa exclusiva d’aquells que 
hi participen. Aquest internacionalisme no es subscriu a cap meta estratègica específica més 
enllà de l’orientació normativa de la lluita contra la globalització neoliberal, ni tampoc a cap 
mecanisme específic per tirar endavant aquesta lluita (excepte pel rebuig a la lluita armada). 
Per a Santos (2006), el FSM assumeix que és possible desenvolupar lligams forts, coalicions, 
xarxes entre grups i organitzacions no homogenis i, a sobre, que les diferències polítiques i 
culturals són precisament activadores, més que no pas paralitzadores, i constitueixen vertaderes 
fonts d’innovació política. Finalment, el FSM nasqué al Sud, al Sud d’Amèrica llatina, partint 
d’una cultura política híbrida sorgida dels moviments de base, els experiments en democràcia 
participativa, la teologia de l’alliberament i les lluites contra les dictadures, així com també de 
les polítiques d’esquerres occidentals. Ara bé, segons Santos (2006), la novetat del FSM és més 
inequívoca al nivell utòpic i epistemològic que no pas en el nivell polític. Si bé la seva novetat 
política existeix —segons l’autor—, hi és com a camp de tensions i dilemes, on el nou i el vell 
es confronten mútuament. La vertadera novetat política del FSM resideix en la manera en què 
aquestes confrontacions s’han manejat, evitat o negociat. De fet, una de les claus de la lectura 
que aquest autor fa del FSM és que considera que de cada vegada serà menys i menys un esde-
veniment o conjunt d’esdeveniments, per anar sent de cada cop més un procés basat en la feina 
d’articulació, reflexió i planificació combinada d’accions col·lectives dutes a terme per diferents 
organitzacions i moviments. Des d’aquest punt de vista, diu l’autor que el FSM és un compo-
nent molt important de la globalització contrahegemònica.

De Angelis (2000) és un autor que també ha apostat explícitament per la teorització d’un 
nou internacionalisme, tal i com hem vist en el capítol 3. L’autor parteix de l’observació d’un in-
crement de la coordinació de lluites i campanyes i arriba a la conclusió que aital coordinació no 
només és significativa per sí mateixa, sinó també per la forma en què es realitza. De fet, aquesta 
seria la principal diferència entre el «vell» i el «nou» internacionalisme, segons De Angelis. Així, 
a partir d’aquesta interpretació, el motor de l’internacionalisme actual no és pas una ideologia 
comuna sinó les necessitats i limitacions pràctiques dels diferents moviments ubicats en l’eco-
nomia globalitzada. Si en el vell internacionalisme el principal objectiu immediat era, d’alguna 
manera, la lluita estatal, i la solidaritat era instrumental a aquest objectiu, ara veiem que les 
pràctiques socials dels nous moviments ens porten a pensar el procés d’unificació per les seves 
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formes, objectius i mecanismes, més que no pas pels seus resultats en funció d’una idea abs-
tracta o d’una ideologia donada. A més a més, si el vell internacionalisme es caracteritzava per 
una subordinació i marginalització d’altres moviments respecte del moviment obrer, en el nou 
internacionalisme s’observa un procés de construcció d’aliances i ponts (De Angelis, 2000).

Segons Borón (2002), el FSM és l’embrió d’un nou internacionalisme que no és pas abs-
tracte, sinó que és concret: el que arrela en les lluites particulars i que s’intenten connectar i 
articular amb el local i el global, el micro i el macro. És així com el procés del FSM compleix 
una funció connectiva i potenciadora, consolidant una agenda comuna d’iniciatives i mobi-
litzacions que és respectuosa amb la diversitat i la pluralitat del moviment. Tanmateix, pensa 
l’autor que això són reptes majúsculs d’aquest procés:

Com articular les estratègies i tàctiques populars utilitzades en els espais nacionals de tal manera 
que també siguin eficaços en el terreny internacional? Com resoldre el problema de l’organització 
d’aquest nou internacionalisme, preservant la seva identitat plural i la seva imprescindible vocació 
democràtica sense sacrificar la seva eficàcia reivindicativa? Com evitar que el FSM acabi sent un 
àmbit catàrquic però privat d’operativitat transformadora? Com coordinar la tasca dels moviments 
socials i les organitzacions de la societat civil amb partits, governs i altres forces polítiques que 
també estan lluitant per posar fi al cruent malson de la globalització neoliberal (Borón, 2002).

Waterman (2001, 2006), per la seva banda, també defensa l’emergència d’un nou inter-
nacionalisme encarnat per «moviments de solidaritat radical» que es distingeix de l’interna-
cionalisme laborista de masses i socialista dels segles XIX i XX. Si la solidaritat internaciona-
lista clàssica entenia que allò internacional es concebia en oposició o contrast a allò nacional, 
l’internacionalisme solidari de la «generació zapatista i de Seattle» trenca amb aquesta lògica 
binària per incorporar un sentit més ampli de solidaritat política, que travessa la territorialitat 
de l’Estat-nació transitant entre el local i el global, sense que això crei cap oposició binària i 
essencialista. Així, creu Waterman que en les noves manifestacions de l’internacionalisme soli-
dari, el nacional i el global passen a interactuar de manera manco rígida. En aquest sentit, tal 
i com senyalen Cairo i Bringel (2010), el lema «pensar globalment, actuar localment» troba en 
la praxis la seva contracara no només en «pensar localment i actuar globalment», sinó també 
en la interacció reflexiva i dialèctica entre ambdues dimensions i horitzons.24 La peculiaritat 
d’aquesta àmplia distinció, emperò, és que no oposa els dos internacionalismes en el temps i 
l’espai, sinó que els fa contemporanis, entenent que conformen un escenari complex en què el 
primer encara no ha desaparegut —tot i que sí que ha estat consumit. L’autor considera que 
encara hi ha espai per un internacionalisme en el segle XX que reculli els valors de llibertat 

24 Autors com Cairo i Bringel (2010) han observat que existeix una tendència a la «globalització regionalitzada», especialment 
en el cas d’Amèrica llatina. Així, les resistències llatinoamericanes contemporànies —afirmen— estan marcades per la irrupció 
d’un nou imaginari regional, relativament més autònom i potencialment emancipador, construït en bona mesura a través de 
la conformació de xarxes transnacionals de moviments socials. Bringel i Falero han estudiat la conformació d’aquestes xarxes a 
Amèrica llatina (Bringel i Falero, 2008; Falero, 2008), tot analitzant els processos de transnacionalització de moviments com el 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Brasil i la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayu-
da Mutua (FUCVAM) d’Uruguai. Aquest procés també queda recollit, d’alguna manera, en el concepte de «Nuestra América», 
d’origen martià, però que Santos (2001) amplia i actualitza tot eixamplant la seva dimensió utòpica, incloent l’enunciat d’un 
projecte contrahegemònic.



408

CAPÍTOL 6

[liberty], igualtat i solidaritat dels segles XIX i XX, sempre que s’adapti a les noves condicions: 
que (1) reconegui els límits creixents de l’autonomia, l’autoritat i la legitimitat de l’estat en el 
món contemporani; (2) que faci referència a la transformació de l’espai global més que —o 
tant com— a l’espai nacional; (3) que permeti una multiplicitat de contradiccions, subjectes i 
moviments globals; (4) que afegeixi els valors de la diversitat, la pau i la cura ecològica; i que (5) 
insisteixi en la interrelació de les utopies globals, en el sentit de comunitats globals imaginables 
i la immediata necessitat de civilitzar l’ordre mundial capitalista (Waterman, 2001).25

Les aportacions d’aquests autors pel que fa la caracterització del «nou internacionalisme», 
tot i partir de premisses força diferents i de marcs normatius diversos, convergeixen en quatre 
punts fonamentals: l’abast, els actors, el tipus de solidaritat i la força motora. A continuació els 
repassem.

1. Un internacionalisme d’abast planetari. Es considera que el «nou internacionalisme» té un 
abast (quasi) planetari, mentre que l’internacionalisme del moviment obrer fou essencialment 
occidental —amb l’excepció del «tercermundisme». De fet, es considera que una de les caracte-
rístiques pròpies d’aquest «moviment antiglobalització» ha estat que tan la seva naturalesa com 
els seus objectius, iniciatives i mobilitzacions han tingut una dimensió internacional. No ha 
actuat com un moviment de solidaritat internacional amb lluites específiques a països del Sud 
ni s’ha limitat a contactes entre activistes de diversos països per a coordinar activitats. Al con-
trari, en el seu moment d’auge actuà com un moviment transnacional capaç d’elaborar agendes 
comunes a escala internacional i crear processos de convergència duradors i de vasta extensió 
geogràfica, com n’és un exemple el Fòrum Social Mundial (Antentas i Vivas, 2009; Seoane i 
Taddei, 2009). Alhora, aquest internacionalisme parteix del reconeixement dels límits creixents 
de l’Estat-nació, que està essent desafiat des de dalt i des de fora per una globalització dinàmica 
i dirigida pel capital, però també des de baix per part de llocs subnacionals o transnacionals 
[crossnational], com ara subregions o etnicitats transfrontereres; també per espais que són supra-
territorials (la Cort Internacional de Justícia) o no-territorials (per exemple per una comunitat 
creixent d’ambientalistes, dones, etc.) (Waterman, 2001). A això se li afegeix una transformació 
de l’espai global: sense cap dubte el lloc importa, però el capitalisme, en les seves formes electrò-
niques i computeritzades, també opera en un ciberespai que travessa, envolta i penetra els llocs 
territorials fins al punt que aquests de cada cop es poden defensar menys. D’aquí la necessitat 
d’una activitat de resistència en espais globals, inclòs el ciberespai (Waterman, 2001).

25 Afegeix l’autor que un internacionalisme contemporani —basat en el reconeixement de les interconnexions entre capitalis-
me, racisme, sexisme, estatisme, etc.— necessitarà ser al manco implícitament crític de tots aquests. També haurà ser positi-
vament favorable a les identitats nacionals i culturals —reconeixent la distinció entre nacionalitat i estatisme. Ara bé, aquestes 
identitats nacionals, culturals i fins i tot religioses, no hauran de ser interpretades en un sentit essencialista, exclusiu i jeràrquic 
(Waterman, 2001). L’autor també fa una proposta per al que seria un nou internacionalisme del treball, considerant que ha 
de superar el model d’«exportació de solidaritat» practicant una «solidaritat internacional a casa», combatent les causes/efectes 
locals de l’explotació internacional i la repressió. S’ha de moure del «model d’ajuda» [aid model] (flux unidireccional de diners i 
material) cap a un «model de solidaritat» (fluxos bidireccionals de suport polític, informació i idees). S’ha de generalitzar una ètica 
solidària combatent les discriminacions nacionals, racials, polítiques, religioses, ideològiques i de gènere entre la gent treballadora 
a nivell local. S’ha de basar la solidaritat internacional en l’expressió de les necessitats diàries, valors i capacitats de la gent treba-
lladora ordinària, no només la dels seus representants. S’ha de reconèixer que, tot i que el treball no és el portador privilegiat de 
l’internacionalisme, hi té un paper essencial i que, per tant, s’enllaça amb altres internacionalismes democràtics reforçant les lluites 
d’assalariats i superant l’internacionalisme treballador [workerist internationalism]. Ha de reconèixer que el desenvolupament d’un 
nou internacionalisme requereix de les contribucions de i les discussions amb les moviments obrers d’Occident, Orient i el Sud, 
així com també dins i entre altres regions geogràfiques (Waterman, 2001).
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2. Un internacionalisme plural. El segon aspecte té a veure amb el fet que el nou internaci-
onalisme té com a protagonistes actius un àmplia pluralitat i heterogeneïtat d’actors socials, i 
no només al moviment obrer. Així, es considera que si el primer moviment obrer comprengué 
la necessitat d’organitzar-se internacionalment per fer front al sistema capitalista, en l’actualitat 
l’impuls de la globalització capitalista empeny també a la convergència d’un ampli espectre de 
moviments i actors socials que es veuen afectats i s’oposen a la lògica del capital. Però aquesta 
convergència no és en absolut automàtica o mecànica, sinó que és políticament construïda (An-
tentas i Vivas, 2009). De fet, autors com Waterman (2001) consideren que aquest nou interna-
cionalisme permet una multiplicitat de contradiccions, subjectes i moviments. Relacionat amb 
això, una altra característica que senyalen Seoane i Taddei (2009) és el caràcter eminentment 
social dels actors involucrats en aquest internacionalisme, cosa que no els deslliga necessària-
ment de gaudir d’inscripcions ideològico-polítiques.

3. Un internacionalisme de solidaritat recíproca. En tercer lloc, el nou internacionalisme no 
es presenta estrictament com un moviment de solidaritat amb els pobles del Sud, encara que 
tingui un component que apunta en aquesta direcció, sinó que pretén articular un combat 
comú contra el capitalisme global (Antentas i Vivas, 2009). Així, a diferència de la solidaritat 
internacional de les dècades de 1960 i 1970, que d’alguna manera es manifestava com una 
solidaritat «amb» altres moviments (Vietnam, Algèria, la revolució cubana...), ara el nou in-
ternacionalisme es basa en una solidaritat recíproca «entre» organitzacions i moviments que 
es reconeixen com a integrants d’una lluita comuna. Tal i com senyala Rousset (2008), no es 
tracta tan d’una solidaritat «vertical» entre moviments, sinó de solidaritats «horitzontals» entre 
aquests (Antentas i Vivas, 2009).26 Això té a veure, per tant, amb les formes organitzatives que 
assumeixen els actors d’aquest nou internacionalisme, amb una clara tendència a la coordinació 
d’accions i campanyes (Seoane i Taddei, 2009). És, per tant, una mena d’internacionalisme que 
redefineix les relacions Nord/Sud perquè trenca amb la lògica tradicional de donant/receptor 
(Andrews, 2010). Com veurem en la secció 1.3.2. d’aquest capítol, el cas de l’AGP és paradig-
màtic d’aquest nou plantejament.

4. Un internacionalisme que emergeix de les necessitats immediates... i de la utopia. La pràc-
tica de l’internacionalisme s’ha mostrat, històricament, complicada i, en termes generals, s’ha 
desenvolupat en moments en els quals els límits de l’acció nacional-estatal han aparegut clars i 
quan en la seva motivació s’han combinat raons d’interès propi amb raons altruistes basades en 
una idea genèrica de solidaritat internacional en la classe treballadora (Munck, 2002; Antentas 
i Vivas, 2009). Ara bé, tal i com senyala De Angelis (2000), el cas del «nou internacionalisme» 
és clar en el sentit que no emergeix tan d’una idea de solidaritat o d’una ideologia comuna sinó 
que respon a les necessitats pràctiques dels moviments en el context del capitalisme neoliberal.27 
Aquest «nou internacionalisme» connecta les necessitats de supervivència immediata amb la 
utopia eventual, en una relació de dependència mútua —les estratègies per a la supervivència 

26 Els autors matisen això quan afirmen que d’aquí no es desprèn que les solidaritats internacionalistes tradicionals amb els 
pobles oprimits o amb els moviments de resistència del sud (Palestina, Chiapas, Bolívia, Equador, Veneçuela...) hagin desaparegut 
o ja no tinguin importància (Antentas i Vivas, 2009).

27 Aquesta tesi és problemàtica perquè sembla indicar que els internacionalismes anteriors tenien una forta component idea-
lista, mentre que actualment el seu impuls seria «materialista», la qual cosa podria ser una simplificació excessiva de la dinàmica 
internacionalista. Endemés, l’autor tampoc no explicita li atorga al terme «ideologia» ideologia un sentit marxià.
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immediata no poden tenir èxit si ignoren o amenacen els altres socials i geogràfics; les utopies 
per sí mateixes tampoc no s’han mostrat suficients per resoldre les situacions més urgents. Així, 
normativament, de cada cop és més evident la necessitat d’estratègies de supervivència local/
global que donin compte del pensament utòpic, i alternatives utòpiques que estiguin basades en 
o que donin compte de lluites per a la supervivència (Waterman, 2001).

Dit altrament, lluites que disposin de mecanismes per articular particularismes militants 
amb ambició global. Tal i com senyala Starr (2000), els moviments de globalització des de 
baix, ja sigui l’ecologisme, el zapatisme, o les lluites anti-FTA, encarnen noves formes d’in-
ternacionalisme molt significants, dintre de les quals destaca el desenvolupament d’aliances 
entre pobles indígenes: combinen el seu interès per la globalització (i per objectius globals més 
abstractes) amb una gran tasca a nivell local.

Veiem, doncs, que segons aquesta anàlisi ens trobem en el canvi de segle una forma d’inter-
nacionalisme que, des de les seves dimensions espacial, de composició i procedimental, implica 
algunes novetats importants respecte dels internacionalismes del moviment obrer i dels nous 
moviments socials dels anys 1960. L’AGP, així com altres processos d’articulació com el zapa-
tisme internacional, el propi FSM, la Marxa Mundial de les Dones o Via Campesina, en serien 
exemples (Seoane i Taddei, 2009; Antentas i Vivas, 2009; De Angelis, 2000).

1.3. L’AGP: UN ANTICAPITALISME INTERNACIONALISTA PLURAL

Si l’AGP encarna una mena d’internacionalisme, és obligat desgranar com és aquest. En aques-
ta secció mirarem d’explicar de quina manera l’AGP representa un internacionalisme plural i 
inclusiu, que redefineix les relacions activistes Nord-Sud i que estableix un programa estratègic. 
En primer lloc, ens fixarem en la composició de la xarxa; tot seguit abordarem la qüestió del seu 
marc normatiu redefinidor de les relacions activistes Nord/Sud; i, finalment, veurem quina és 
l’aposta estratègica de canvi social empresa per l’AGP.

1.3.1. UNA COMPOSICIÓ PLURAL I INCLUSIVA (NO ABSOLUTAMENT)

Una de les característiques de l’AGP és la diversitat d’actors que aconsegueix aglutinar durant 
la seva curta però intensa existència (veure annex). Això es palesa clarament en el document del 
manifest, que estableix que hi ha «moltes i diverses formes de resistència al capitalisme global 
i les seves conseqüències» (AGP, manifest). En el document s’aposta per solucions individuals 
—«necessitam canviar la nostra vida quotidiana, alliberant-nos de les lleis del mercat i la recerca 
del lucre»— i col·lectives —«necessitam desenvolupar formes d’organització a diferents nivells, 
reconeixen que no hi ha una única manera de resoldre els problemes que enfrontam». Així, 
s’adverteix que

[s]’ha tornat urgent la necessitat de coordinar accions per desmantellar el sistema il·legítim de 
govern mundial que combina el poder transnacional, els estats-nació, les institucions finance-
res internacionals i els acords comercials. Solament l’aliança global dels moviments populars, 
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que respecti l’autonomia i faciliti la resistència orientada a l’acció, pot derrotar aquest emergent 
monstre globalitzat. Si l’empobriment dels pobles és l’agenda del neoliberalisme, l’empodera-
ment dels pobles, a través de l’acció directa constructiva i la desobediència civil, és el programa 
de l’Acció Global dels Pobles contra el «lliure comerç» i l’OMC (AGP, manifest, veure annex).

A tot això, el document afegeix que «les nostres organitzacions haurien de ser independents 
dels poders estatals i dels poders econòmics i basades en la democràcia directa». Caldrà que 
«aquestes noves formes d’organització autònoma» sorgeixin i arrelin «en les comunitats locals», 
al mateix temps que practiquin una «solidaritat internacional, creant ponts que connectin els 
diferents sectors social, organitzacions i pobles que ja estan combatent la globalització pertot el 
planeta» (AGP, manifest). És clar que des d’aquest plantejament es celebra la diversitat, però a 
ningú no se li escapa que l’articulació de la diversitat en projectes col·lectius de vocació global 
presenta desafiaments i complexitats de molta importància. Com hem vist, diferències pel que 
fa la cultura política, els recursos materials o l’aposta estratègica de canvi social són elements 
que contínuament surten a la superfície.

La diversitat que impregna el procés de l’AGP no respon solament a una demanda ètica i de 
tractament solidari de la diferència; en realitat la diversitat vindicada pel zapatisme i de la que 
l’AGP és hereva, respon també —i principalment— a una necessitat estratègica en el context 
del capitalisme neoliberal (De Angelis, 2000; Harvey, 2012a). Autors com Harvey —al que 
seguim sovint en aquesta recerca— consideren que la unificació política de diverses lluites en el 
moviment obrer o entre els que han estat desposseïts dels seus béns culturals i político-econò-
mics sembla crucial per a qualsevol moviment emancipador en les condicions històriques actu-
als.28 Passa, però, que la immensa majoria de lluites contra la despossessió capitalista estan des-
connectades en bona mesura, no només geogràficament sinó també pel que fa els seus principis 
organitzatius i objectius polítics. Això en el millor dels casos: en el pitjor dels casos trobem que 
moltes lluites contra la despossessió mostren contradiccions internes o s’enfronten entre sí. La 
diversitat d’aquestes lluites és palesa i l’hem constatada durant aquesta recerca. Harvey (2012a) 
n’enumera alguns exemples, com les lluites del poble Ogoni en el delta del Níger contra la de-
gradació de les seves terres per la companyia petrolera Shell; els moviments camperols contra 
la biopirateria i l’expropiació de terres; les lluites contra els aliments genèticament modificats 
i en defensa dels sistemes de producció locals; les lluites per preservar l’accés de les poblacions 
indígenes a les reserves forestals, restringint les activitats de les companyies d’extracció de fusta; 
les lluites polítiques contra la privatització; els moviments que reivindiquen drets laborals o per 
les dones en els països en vies de desenvolupament; les campanyes per protegir la biodiversitat i 
evitar la destrucció de l’hàbitat; les protestes contra els programes d’austeritat imposats pel FMI 
i les llargues campanyes contra la construcció de preses pel BM a l’Índia i a Amèrica Llatina. 

28 Tanmateix, Harvey reconeix que aquesta idea comporta algunes dificultats preliminars, com per exemple el fet que moltes 
despossessions tenen poc a veure directament amb l’acumulació de capital, i no indueixen necessàriament a una política anti-
capitalista; així, tot i que les lluites contra la despossessió poden constituir una font de descontent del que neixin moviments 
insurgents, per a Harvey l’objectiu de la política revolucionària no és protegir l’antic règim, sinó atacar directament les relacions 
de classe i les formes capitalistes del poder estatal. A més a més, moltes despossessions són necessàries o progressistes, com és el 
cas de tot moviment revolucionari que ha de trobar una via per desposseir els capitalistes de les seves propietats, riqueses i poders 
(Harvey, 2012).



412

CAPÍTOL 6

Existeix alguna manera d’ordenar o classificar aital pluralitat? En aquest punt, l’autor estableix 
les que són, al seu entendre, els cinc principals corrents d’oposició.

1. Les ONG. Existeix un gran nombre d’organitzacions no governamentals que duen a 
terme un paper polític no que no es podia imaginar a mitjans dels setanta. Aquestes ONG, 
finançades per l’Estat o per grups d’interès privats, es dediquen en la seva major part a una sola 
qüestió (medi ambient, pobresa, drets de les dones, campanyes contra l’esclavitud...). Tot i que 
s’abstenen en general de plantejaments directament anticapitalistes, impulsen projectes i causes 
progressistes. En alguns casos, això no obstant, són declaradament neoliberals, defensant la 
privatització de funcions de l’estat del benestar o promovent reformes institucionals (exemple 
de les microfinances) (Gereffi i altres, 2001). Tot i que les ONG hagin aportat grans millores a 
les condicions de vida en certes àrees com el medi ambient o els drets de les dones o assistència 
sanitària, difícilment poden aconseguir un canvi revolucionari: estan massa constrenyides pels 
condicionants polítics derivats de la seva dependència financera i, tot i que el seu suport a l’em-
poderament local faciliti l’experimentació d’alternatives anticapitalistes, fa ben poc per evitar 
l’absorció de les pràctiques capitalistes dominants i fins i tot de vegades l’alimenten. Tanmateix, 
el pes de les ONG és de gran importància, com es palesa enel paper dominant que tenen en el 
FSM (Harvey, 2012a).

Com senyala Davis (2001), sovint s’ha considerat l’existència de les ONG com un dispo-
sitiu de contenció del dissens polític, exercint funcions de cooptació i un joc de legitimació/
deslegitimació de determinades formes de protesta. De fet, a ningú no se li escap que la tradició 
de les ONG està lligada al treball caritatiu d’herència colonial. No és casual, en aquest sentit, 
que la implementació del projecte neoliberal en forma de privatització i l’eliminació de l’estat 
del benestar coincideixi en el temps amb la emergència de les ONG com a element central 
de la seva explicació i narrativa. Tal i com reconeix el propi The Economist, «la principal raó 
del recent boom de les ONG és que els governs les financen. No és una qüestió de caritat sinó 
de privatització» (Davis, 2001: 177). Tanmateix, de cada cop més i més organitzacions han 
abandonat aquest treball proselitista i missioner per treballar en favor de l’agenda dels Drets 
Humans i, més recentment, han assumit una crítica econòmica força nítida. L’experiència de 
Chiapas és un exemple en què les ONG, entre d’altres, s’organitzaren en suport als zapatistes 
(Davis, 2001).

2. Les organitzacions de base, anarquistes i autogestionàries. Els moviments d’aquest corrent 
rebutgen el finançament extern (amb excepcions com algunes comunitats de base d’algunes es-
glésies) i es tracta d’una branca molt heterogènia i farcit de disputes, com per exemple la que en-
fronta els «anarquistes socials» amb els anarquistes d’«estil de vida» (Bookchin, 1995). Tots ells 
comparteixen, però, el rebuig a negociar amb el poder estatal i l’èmfasi en la societat civil com 
l’esfera en què s’ha de realitzar el canvi: l’autoorganització popular en les situacions quotidianes 
en les que viu la gent hauria de ser la base de qualsevol alternativa anticapitalista. El seu model 
organitzatiu predominant són les xarxes horitzontals i, pel que fa l’econòmic, les «economies 
de solidaritat» basades en el truc i en sistemes de producció col·lectius a escales locals. Solen 
oposar-se a la idea de que sigui necessària cap mena de direcció central i rebutgen les relacions 
socials i les estructures de poder jeràrquiques, així com els partits polítics convencionals. Pertot 
es poden trobar organitzacions d’aquesta mena i en algunes han arribat a assolir un alt nivell de 
rellevància política. Ara bé, considera Harvey que l’eficàcia d’aquests moviments es veu limi-
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tada per la seva incapacitat o renuència a adoptar formes organitzatives capaces d’afrontar pro-
blemes més globals. L’axioma de què l’únic nivell significatiu de canvi és l’acció local i de que 
qualsevol jerarquia és antirevolucionària els incapacita per abordar qüestions més àmplies, però 
també és cert que aquests moviments proporcionen una plataforma per l’experimentació de po-
lítiques anticapitalistes (Harvey, 2012a). Molts dels sectors més radicals veuen la transformació 
social com un procés col·lectiu en curs. A diferència de les visions messiàniques o dels projectes 
ja establerts, els radicals emfatitzen la contínua elaboració i les pràctiques del dia a dia [day-to-
day]. La naturalesa interactiva de les noves tecnologies digitals és també reflectida en l’auge de 
noves visions polítiques que combinen elements de l’anarquisme, un èmfasi en la democràcia 
interna i l’autonomia, i un compromís amb la col·laboració oberta i horitzontal (Juris, 2008).29

3. Les organitzacions de l’esquerra tradicional. Aquest corrent és producte de la transforma-
ció succeïda en les organitzacions tradicionals de la classe obrera i de l’esquerra, des dels partits 
socialdemòcrates fins altres més radicals, comunistes o trotskistes. Aquesta tendència no és hos-
til a la conquesta del poder de l’Estat ni a formes jeràrquiques d’organització; ans al contrari, es 
consideren necessàries per poder integrar organitzacions polítiques a distinta escala. Diu Har-
vey que, durant els anys en què la socialdemocràcia era hegemònica a Europa i influent fins a 
EEUU, el control de l’Estat sobre la distribució de l’excedent es convertí en un instrument per a 
mitigar les desigualtats; però aquell plantejament polític fracassà en no assumir el control social 
sobre la producció i no arribar a desafiar realment el poder de la classe capitalista. Considera 
l’autor que, en qualsevol cas, malgrat quedaren clares les insuficiències d’aquell model polític 
basat en el benestar social i l’economia keynessiana, no s’han d’oblidar pas els avanços que su-
posà. Ara bé, tan el moviment obrer organitzat com els partits polítics d’esquerra han patit durs 
cops en el món capitalista avançat durant els darrers trenta anys, veient-se obligats a acceptar 
genèricament la neoliberalització. També s’ha posat en qüestió la premissa de que sigui una 
avantguarda de treballadors la que encapçali la transformació, així com també la capacitat dels 
partits d’esquerra que han obtingut cert accés al poder polític de modificar substancialment el 
desenvolupament del capitalisme i corregir la pertorbada dinàmica d’acumulació procliu a les 
crisis.30 Nogensmenys, Harvey considera que la transformació radical de l’Estat i el seu marc 
constitucional i institucional i la remodelació de l’arquitectura del nexe Estat-finances no es pot 
ignorar per part de cap projecte revolucionari (Harvey, 2012a).

4. Els moviments socials particularistes. Aquest corrent està constituït per tots els moviments 
socials que es guien no tan per una filosofia política o una inclinació determinada, sinó per la 
necessitat pràctica de resistir davant del desplaçament i la despossessió (deguts a la gentrificació, 
el desenvolupament industrial, la construcció de preses, la privatització de l’aigua, el desman-
tellament dels serveis socials, la sanitat i l’educació pública, etc.). En aquest cas, el focus posat 
en la vida quotidiana en la ciutat, barri, poble o comunitat proporciona una base material per 

29 Aquests moviments estan organitzats com a xarxes flexibles i descentralitzades, incloent «more hierarchical circle patterns, in-
termediate wheel formations, and more decentralized all-channel configurations». La xarxa d’activisme global en temps real és possible 
gràcies a l’emergència de noves tecnologies digitals, que faciliten la comunicació i la coordinació entre unitats autònomes de petita 
escala. A més, la xarxa ha emergit com una ideal cultural generalitzat entre els sectors radicals, reflectint els valors tradicionals de 
l’anarquisme i la lògica de l’enxarxament computacional (Juris, 2008).

30 El partit dels Verds alemanys o el PT a Brasil en serien exemples, tot i que, per suposat, caldria fer una anàlisi en profunditat 
de cada cas (Harvey, 2012a).
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a l’organització política contra les amenaces que la política de l’Estat i els interessos capitalis-
tes miren d’imposar invariablement als sectors de població més vulnerables. Diu Harvey que 
aquests moviments són molt variats i alguns d’ells es poden anar radicalitzant a mesura que 
adquireixen consciència que els seus problemes són sistèmics i no només particulars o locals. La 
conjunció d’aquests moviments socials en aliances per la terra (com el MST o les mobilitzacions 
camperoles de l’Índia contra l’expropiació de terres i recursos per part de grans corporacions 
capitalistes) o en contextos urbans (els moviments veïnals a Brasil o als EEUU) suggereix com 
es poden obrir per crear aliances més àmplies amb la finalitat de debatre i afrontar a les forces 
sistèmiques que impulsen la gentrificació, la construcció de preses, la privatització o qualsevol 
altra despossessió. Aquests moviments, impulsats pel pragmatisme més que per concepcions 
ideològiques prèvies, poden arribar, però, a una comprensió sistèmica a partir de la seva pròpia 
experiència. En la mesura en què molts d’ells coexisteixen en el mateix espai, com en les metrò-
polis, poden (com passà amb els obrers fabrils en les primeres fases de la Revolució industrial) 
fer causa comuna i començar a forjar, sobre la base de la seva pròpia experiència, una conscièn-
cia de com funciona el capitalisme i què és avui el que cal fer col·lectivament (Harvey, 2012a).

5. Moviments d’emancipació identitaris. Aquest cinquè corrent favorable al canvi social està 
format pels moviments d’emancipació en torn a qüestions d’identitat, com ara el feminisme, 
els drets de la infància, els drets de llibertat sexual, o les minories ètniques i religioses que 
vindiquen un tractament igualitari.31 Tot i que conformen un grup molt ampli i heterogeni, 
totes aquestes lluites es poden aglutinar sota el paraigua del que s’anomenen «polítiques de la 
identitat».

Aquests cinc corrents genèrics no s’exclouen mútuament ni comprenen tots els matisos 
organitzatius de l’acció política. De fet, algunes organitzacions combinen fins i tot alguns 
aspectes de totes elles. El cas de l’AGP és un exemple concret d’intent d’articulació (feble) de 
moviments inserits en diversos d’aquests corrents, si bé és cert que els propis hallmarks marquen 
uns límits que per a molts col·lectius són indepassables, com per exemple l’ús de l’acció directa 
(noviolenta) o el rebuig al lobbying. És per això que diem que l’AGP és una articulació diversa i 
inclusiva, però no absolutament diversa i inclusiva.

1.3.2. MARC NORMATIU QUE REDEFINEIX LES RELACIONS ACTIVISTES NORD/SUD

La manera en què l’AGP ha mirat d’establir ponts de diàleg i eventuals articulacions globals 
entre moviments particularistes ha estat innovadora: suposa un intent de redefinir les relacions 
entre l’activisme del Nord i del Sud. El propi manifest de l’AGP ja anunciava d’alguna manera 
això:

31 Diu Harvey (2012a) que quan aquests moviments es plantegen en termes estretament essencialistes, poden semblar antagò-
nics a la lluita de classes, i el cert és que gran part del món acadèmic ha donat prioritat a aquest estatus diferenciat a expenses de 
l’anàlisi de classe i l’economia política; però la feminització de la força de treball global i de la pobresa en quasi tots els indrets, 
així com l’ús de les diferències de gènere com a mitjà de control de la mà d’obra, fan de l’emancipació i l’alliberament final de les 
dones de la seva repressió específica una condició necessària per a la clarificació de la lluita de classes. El mateix es pot dir d’altres 
tipus de lluita identitària contra la discriminació o la repressió directa. El racisme i l’opressió de les dones i nins formaren part de 
l’ascens del capitalisme.
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No podem enfrontar-nos al capitalisme transnacional amb les mateixes armes que tradicio-
nalment feim servir en el context nacional. En aquest nou món globalitzat necessitam inven-
tar noves formes de lluita i solidaritat, noves metes i estratègies en el nostre treball polític. 
Necessitam unir esforços per a crear espais, a escala humana, de cooperació, igualtat, dig-
nitat, justícia i llibertat, al mateix temps que atacam al capital nacional i transnacional i als 
acords i institucions que creen per a consolidar el seu poder (AGP, manifest, veure annex).

En aquesta línia, autors com Iglesias (2000) defensen que, en el cas de les protestes de 
Praga, l’any 2000, es produí un viratge cap a un nou esquema de relacions internacionals entre 
diferents subjectes polítics activistes. Així, si abans el model dominant limitava els contac-
tes internacionals a les diferents direccions polítiques estatals, a partir de llavors les protestes 
s’organitzaren sense que existís necessàriament una forta presència organitzativa estatal. De 
fet —afegeix l’autor—, aquest és un dels elements de lluita antisistèmica que recupera el nou 
moviment: el caràcter internacional de la resistència. A això se li ha d’afegir, però, pel que fa 
les relacions activistes Nord-Sud, que en els anys anteriors a l’emergència del moviment «anti-
globalizació» s’havia constatat l’habitual i conegut domini per part del Nord en les coalicions, 
especialment a causa de la proliferació de les ONG de desenvolupament (Wood, 2005; Alter i 
Hage, 1993; Brown i Ashman, 1996; Lewis, 1998).

La naturalesa radicalment democràtica del moviment (en bona mesura herència del fe-
minisme, pacifisme, autonomisme i ecologisme de les dècades anteriors) topa de front amb el 
funcionament jeràrquic de moltes ONG, que encara beuen d’una agenda marcada pel lobbying 
o pel seu paper consultiu o recaptador de fons. Però les ONG tenen una gran capacitat d’inves-
tigació professional i de mobilitzar recursos, fins al punt que cap moviment social o polític no 
pot ignorar la seva relació amb elles (Davis, 2001; Pleyers, 2010).

L’AGP, inspirada pel procés zapatista internacional, ha mirat de redefinir la relació tradicio-
nal entre l’activisme del Nord i del Sud. Hi ha motius per pensar que el marc normatiu d’aquest 
procés conté una vocació cosmopolita. En vàries de les seves obres més recents, Harvey aborda 
—i reprèn— algunes de les seves preocupacions pel que fa la justícia social i el pensament utò-
pic, especialment en el cas de la ciutat i el context urbà (2009, 2012a). En les seves reflexions, 
l’autor elabora versions modificades de formulacions d’autors com Lefebvre (1978) —i el cas 
del «dret a la ciutat»— o Santos —pel que fa el «cosmopolitisme subaltern» (2006). És aquesta 
darrera noció la que ens pot resultar útil, tal i com la reformula Harvey, per discutir la dimensió 
cosmopolita de l’AGP. És principalment en la seva obra de 2009, titulada Cosmopolitanism and 
the geographies of freedom, que Harvey afronta la qüestió del cosmopolitisme. És cert que aquest 
problema sempre ha estat present en l’obra de Harvey des del moment en què ha abordat els 
universals i la relació dialèctica entre el particularisme i la universalitat. En aquest cas, emperò, 
l’autor es proposa revisar críticament algunes de les aportacions teòriques més destacades del 
pensament cosmopolita. La seva intenció, vertader leti motiv de la seva trajectòria acadèmica, 
és un cop més mirar d’inserir la dimensió espacial en la formulació d’un cosmopolitisme de 
caire realment emancipador. Per tal de fer-ho, l’autor repassa el projecte cosmopolita de Kant, 
les crítiques postcolonials que s’han fet al cosmopolitisme liberal —especialment les crítiques 
de Chakrabarty (2000) i Mehta (1999). A continuació, l’autor fa referència als «nous cosmo-
polites», que centra en les aportacions d’autors com Beck (2006a), Held (2005) o Nussbaum 
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(2006). Harvey és crític amb les aportacions dels «nous cosmopolites» perquè considera que el 
seu plantejament està mancat d’una perspectiva crítica.32 Així, l’autor identifica un dels proble-
mes de les visions i projectes cosmopolites totalitzadors en l’adopció de concepcions absolutes 
de l’espai i del temps (Harvey, 2009).

El que caldria, segons l’autor, és entendre el procés de producció de l’espai i del lloc, que 
està sempre en curs, i que les pròpies nocions de d’espai i lloc varien en el temps i les circums-
tàncies, ja que són moldejats pels individus i institucions com l’Estat en les seves interaccions 
respectives. Així, de bell nou, la geografia crítica té un paper important a l’hora de plantejar un 
«contra-cosmopolitisme» capaç d’enfrontar-se als desafiaments dels desenvolupaments geogrà-
fics desiguals (Harvey, 2009). Així, contra el neoliberalisme cosmopolita, Harvey reconeix la 
importància dels cosmopolitismes de Young (1990) o Santos (2005), que estableixen —al seu 
entendre— una perspectiva crítica que no hi és en el cas de Beck, Held o Nussbaum.

En la construcció del seu propi projecte cosmopolita —d’oposició al neoliberalisme cosmo-
polita—, Harvey s’inspira en el «cosmopolitisme subaltern» de Santos (2006). Aquesta propo-
sició és elaborada tenint en compte les tres maneres que, al seu judici, són necessàries per a la 
construcció d’un projecte emancipador: reflexió filosòfica, avaluació de requeriments pràctics i 
necessitats humanes bàsiques i el ferment dels moviments socials (Valença, 2013). Per a Harvey, 
l’emergència d’un «comopolitisme alternatiu», d’oposició i més igualitari té com a condició ne-
cessària dedicar l’atenció a les transformacions en les condicions de possibilitat geogràfica per a 
que aitals ideals polítics no només es puguin realitzar, sinó que siguin formulats completament 
(Harvey, 2003).

Com hem vist al capítol 4 d’aquest treball, per a Harvey (2009) tots els projectes univer-
salitzadors —ja siguin liberals, neoliberals, conservadors, religiosos, socialistes, comunistes, 
cosmopolites, basats en drets— tenen seriosos problemes en el moment en què topen amb les 
circumstàncies específiques de la seva aplicació. Comenta l’autor que diferents experiències 
històriques recents fan que sigui comprensible l’escepticisme i les reticències a emprendre solu-
cions universals i ideals utòpics de qualsevol mena. El plantejament de Foucault, per exemple, 
és paradigmàtic de les reserves postmodernistes pel que fa qualsevol mena d’intent metateòric 
de «solució universal», interpretant-lo com una «utopia negativa». Observa Harvey que aquesta 
reticència també s’ha difós, d’alguna manera, entre el gruix dels moviments socials que con-
vergeixen en processos com el FSM. Tot i que aquests moviments defensen la necessitat d’una 
alternativa al capitalisme i a l’imperialisme neoliberal, molts d’ells al rebutgen alhora l’articu-
lació d’una concepció global i, encara més, refusen el contemplar cap forma de poder global 
organitzat. En canvi, segons Harvey aquests moviments consideren que l’alternativa sorgirà de 
la diversitat de projectes que podem trobar arreu del món en què persones lluiten amb les cir-
cumstàncies de les seves vides quotidianes i cercant maneres pràctiques i tangibles d’aplicar-la. 

32 Així, per exemple, considera que Nussbaum aporta un interessant enfocament de les capacitats, però Harvey considera que 
manca una millor articulació entre mitjans i finalitats, o que el paper que l’autora atorga a l’Estat té un dèficit de crítica. En el cas 
del cosmopolitisme de Held, Harvey considera que assumeix de manera acrítica la separació kantiana entre espai i temps, i privile-
gia la segona en la seva anàlisi, mentre que la qüestió de l’espai es dóna per superada en el règim de la globalització. Finalment, en 
el cas de Beck, Harvey considera que té un enfocament de caire individualista i d’encaixa amb el neoliberalisme. Per suposat aquí 
no podem entrar en profunditat a valorar les crítiques de Harvey a aquests autors tan importants, de manera que senzillament 
apuntam de manera sumària la direcció bàsica de la seva crítica.
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Des d’aquest punt de vista, doncs, qualsevol intent universalitzador és inútil perquè «ens porta 
a noves decepcions i desviacions autoritàries» (Harvey, 2009: 9). Tot i que Harvey fa referència 
als moviments que giren al voltant del procés del FSM, hi ha motius per pensar que això és 
aplicable amb escreix als moviments que s’articulen al voltant de l’AGP. De fet, l’autonomia 
vindicada per aquest procés de l’AGP encara bloqueja més qualsevol mena d’articulació global 
d’un contrapoder, al manco aquí i ara.

Consideram que Harvey no afina el seu diagnòstic en aquest punt: de fet, bona part dels 
moviments que conflueixen al voltant del FSM sí que tenen una vocació «universalitzadora», 
que es manifesta en algunes de les seves propostes de regulació. Posem per cas, la xarxa AT-
TAC, que té un programa força concret de mesures polítiques i legislatives globals sobre els 
fluxos de capitals que ben bé tenen una vocació universal. És certa, tanmateix, la valoració de 
Harvey en el sentit que hi ha una absència de programa compartit per part de la majoria de 
moviments que conflueixen en el FSM. Podríem dir que l’eventual projecte universalitzador ha 
trobat els seus límits en la seva pròpia diversitat que conforma el panorama activista del FSM 
i, també, de l’AGP.

En qualsevol cas, Harvey discuteix les visions que rebutgen tota mena d’universals i recla-
ma la importància de conèixer per què projectes nobles d’universalisme han fracassat. Una d’e-
lles —explica— és la manca de coneixement del context i les circumstàncies particulars en cada 
lloc d’aplicació del projecte. Per suposat, tal i com observem Benhabib (2004) o Young (1990), 
hi ha una clara tensió entre la universalitat de les teories dels drets humans i la seva aplicació en 
diferents situacions culturals, així com també trobam drets que queden fora de la concepció ne-
oliberal; de fet, les teories universals tenen orígens particulars i invariablement suporten les tra-
ces d’això. Harvey reconeix —ho hem vist— que hi ha un moment «imperialista» en tot intent 
de fer d’una formulació particular la fundació d’una política universal. Ser conscients d’això no 
necessàriament ens força a considerar il·legítim tot principi universal, sinó a reconèixer que la 
traducció d’una troballa local en una norma universalment acceptada és en sí mateix un procés 
complicat que requereix la construcció de consentiment i comprensió més que la imposició per 
la força, com passa amb exemples com l’«humanitarisme militar» (Harvey, 2009).

De fet, l’AGP ha establert constantment aquesta mena de traduccions entre universalitat i 
particularitat, i ho ha fet sense vindicar pas la noció de «cosmopolitisme» —un terme que es 
considera carregat d’etnocentrisme per part de molts moviments socials. Això no obstant, es 
podria defensar que l’AGP encarna una mena de cosmopolitisme implícit o tàcit que s’assembla, 
per exemple, al cosmopolitisme que autors com Santos (2005) identifiquen amb les pràctiques 
de resistència subalternes. Així, l’autor observa tota una mena de pràctiques i discursos globals 
de regions subalternes, Estats-nació, agrupacions i moviments de víctimes organitzats en uni-
ons transnacionals que lluiten contra la desigualtat, la inclusió subordinada, la dependència, la 
descaracterització cultural i l’exclusió que provoca la globalització hegemònica. Aquest conjunt 
articulat de resistències globals/locals és batejat per Santos com «cosmopolitisme subaltern i 
insurgent» o «cosmopolitisme dels oprimits». Aguiló (2010) identifica dues definicions bàsiques 
que Santos fa del cosmopolitisme. En primer lloc és definit com la «lluita dels grups socials 
oprimits per una via decent sota les noves condicions de la globalització de les pràctiques soci-
als promoguda pel sistema mundial capitalista» (Santos, 1998: 246). També, però, en termes 
que destaquen l’articulació d’escales territorials d’acció, el cosmopolitisme de Santos és definit 
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com un «creuament de lluites progressistes locals amb l’objectiu de maximitzar el seu potencial 
emancipador in loco a través de les unions translocals/locals» (Santos, 2005: 279).

Aquest cosmopolitisme subaltern encaixa perfectament amb les pràctiques institucionals 
que ha tirat endavant l’AGP. És cosmopolita perquè constitueix una estratègia d’oposició que 
no vol quedar restringida a l’àmbit local, sinó que té una dimensió global, producte d’interacci-
ons transnacionals que aspiren a contrarestar els efectes de la globalització hegemònica; ara bé, 
aquest cosmopolitisme té també una important dimensió local, fins al punt que la «globalitza-
ció contrahegemònica» —en termes de Santos— constitueix un moviment compost en bona 
mesura d’un conjunt de múltiples iniciatives locals interconnectades per a resistir i plantar cara 
als poders globals. Endemés, aquest cosmopolitisme subaltern és subaltern perquè està prota-
gonitzat pels diversos grups socials que pertanyen als estrats explotats i oprimits de la societat, 
que es mobilitzen contra l’exclusió i la inclusió subordinada, desenvolupant concepcions i pràc-
tiques que proposen formes de globalització contrahegemònica.33 A més a més, aquest cosmo-
politisme és insurgent en tant que pressuposa el desencadenament d’accions inconformistes i 
rebels que s’oposen als projectes socials i polítics imposats de manera unilateral (Aguiló, 2010).

1.3.3. UNA APOSTA ESTRATÈGICA DE DESLEGITIMACIÓ DE L’OMC I LES INSTITUCIONS DEL 
CAPITALISME GLOBAL

Sovint s’ha afirmat que el moviment «antiglobalització» té un dèficit important pel que fa 
l’àmbit propositiu; dit altrament, si ha tingut capacitat de visibilitzar tota una problemàtica 
—les conseqüències de la globalització capitalista neoliberal—, no ha aconseguit aportar un 
projecte alternatiu a l’ordre vigent. En aquesta línia, autors com Sader (2002) són del parer que 
el predomini de les ONG en el moviment de resistència al neoliberalisme és un signe indicatiu 
del caràcter defensiu d’un moviment que encara és incapaç de formular una estratègia hegemò-
nica alternativa. Ara bé, tal i com observa Fernández Durán, dins del moviment hi ha distintes 
concepcions polítiques: des d’aquelles que denuncien la globalització econòmica i reclamen un 
major poder pel Estats, fins aquelles que en major o menor mesura impugnen el capitalisme 
global, econòmic i financer, el nou paper dels Estats en aquesta etapa i, en definitiva, el «pro-
grés» i el «desenvolupament». Diu l’autor que, malgrat aquestes diferències, crida l’atenció el 
potencial de confluència i de treball en comú, respectant l’autonomia respectiva i superant les 
lògiques tensions de concepcions polítiques (Fernández Durán i altres, 2001). D’aquesta mane-
ra, la manca d’una estratègia hegemònica alternativa, en el context de principi dels anys 2000, 
podia semblar fins a cert punt inevitable.

Val a dir, emperò, que el cas de l’AGP no és extrapolable al conjunt del moviment. De fet, 
tot i que la diversitat de plantejaments dels grups que es vinculen a l’AGP és també de gran 
envergadura, d’alguna manera el procés aconseguí trenar un fil conductor estratègic compartit. 

33 La categoria de «subalternitat» es remunta a la teoria de Gramsci, que la fa servir per referir-se als grups socials que es troben 
sota l’hegemonia de les elits. Així, la subalternitat està referida a la manca de consciència de classe i poder de comandament. Així, 
essencialment la subalternitat té a veure a mb l’experiència dels dominats. A partir dels anys 1980 irrompé un grup d’intel·lectuals 
com Ranajit Guha, Homi Bhabha, Partha Chatterjee, Gayatri o Spivak, que actualitzaren i reinterpretaren la noció de subalterni-
tat, fundant el que s’anomenarien «estudis subalterns».
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De fet, ens sembla raonable defensar que l’AGP sí que tenia una aposta estratègica feble, que 
no era altra que deslegitimar les grans institucions de la globalització neoliberal, especialment 
l’OMC. Tan és així que la pròpia xarxa neix amb la vocació de desafiar a ulls de la gent les 
polítiques i acords plantejats per part d’aquesta institució. Diem que es tracta d’una aposta 
estratègica «feble» perquè, efectivament, queda molt lluny d’una estratègica hegemònica alter-
nativa com la que reclama Sader (2002). El que és clar, en tot cas, és que no hi ha una absència 
absoluta d’estratègia per part de l’AGP. El que hi ha és un consens entre una gran diversitat de 
moviments —molts d’ells amb el seu eventual projecte estratègic; d’altres no necessàriament— 
per fer una primera passa necessària, que no és altra que la deslegitimació d’institucions com 
l’OMC i el model que encarnen. A més a més, tal i com veurem a continuació, en bona mesura 
l’AGP aposta per una estratègia de construcció d’alternatives de base a nivell local, la qual cosa 
s’allunya de qualsevol projecte de governança mundial o d’establiment d’un marc de represen-
tació supraestatal.

Diu Harvey (2012a) que l’efecte genèric de la diversitat de moviments que configuren 
l’escenari contemporani ha estat el de situar el terreny de l’organització política en un pla rela-
tivament allunyat dels partits polítics i sindicats tradicionals (malgrat que aquests no desapare-
guin), tendint en conjunt a una dinàmica política d’acció social menys concentrada, repartida 
per tot l’espectre de la societat civil. Sorgeix així un model organitzatiu molt diferent del que 
es construí històricament en torn al moviment obrer; els dos tipus de despossessió donen lloc a 
aspiracions i formes organitzatives en conflicte. Però el que el moviment ampli que travessa la 
societat civil perd en concentració ho guanya en termes de rellevància, precisament perquè en 
determinats contextos geogràfics connecta molt directament amb la política de la vida quotidi-
ana. En aquest sentit —continua Harvey—, a l’esquerra hi ha diversos corrents de pensament 
enfrontats sobre com organitzar una acció política eficaç. Algunes divergències venen de lluny i 
continuen marcant avui el terreny en el que es mou l’esquerra tant teòricament com pràctica: es 
mantenen discrepàncies derivades de les escissions entre anarquistes i marxistes de la dècada de 
1870, entre trotskistes, maoistes i comunistes ortodoxos casi un segle després, entre els centra-
litzadors que volen apoderar-se de l’Estat i els anarquistes i autogestionaris antiestatistes. Però, 
més enllà d’aquestes faccions polítiques «tradicionals», diu Harvey que tot el camp de l’acció 
política ha experimentat una transformació radical des de mitjans de la dècada dels setanta; un 
canvi que del terreny de l’acció i les possibilitats polítiques que es palesa tan geogràficament 
com organitzativa (Harvey, 2012a).

Harvey (2012a) constata amb encert que els corrents de pensament alternatiu —sovint 
mútuament excloents— i els moviments socials d’oposició tenen fortes discrepàncies pel que 
fa l’aspecte clau pel que cal començar el procés de transformació social revolucionària. Mentre 
hi ha plantejaments que aposten per transformar les nostres concepcions mentals, altres ve-
uen prioritari abordar la nostra relació amb la natura; mentre uns veuen clau començar per la 
nostra vida quotidiana i les pràctiques de reproducció social, altres creuen que cal transformar 
abans que res les relacions socials; si uns veuen prioritari el canvi en les tecnologies i les formes 
organitzatives, altres aposten per la transformació revolucionària dels processos de treball; i, 
per suposat, hi ha els que aposten per la conquesta de les institucions i la seva transformació 
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revolucionària (Harvey, 2012a).34 Ara bé, segons l’autor, es pot començar per qualsevol part i 
en qualsevol lloc i moment, «sempre que no romanguem en el mateix lloc on hem començat» 
(2012: 118). La revolució ha de ser un moviment a través de les distintes esferes, o no serà, se-
gons Harvey. Per això és estratègicament imperatiu considerar aliances entre tot un conjunt de 
forces socials configurades en les diferents esferes. «Els qui coneixen amb més profunditat la 
relació amb la natura s’han d’aliar amb els que estan més familiaritzats amb el funcionament 
dels dispositius institucionals i administratius, amb els experts en ciència i tecnologia, etc.» 
(Harvey, 2012a: 118).

Desplegant aquesta idea, Harvey (2012a: 199) es demana «què passaria si es constituís un 
moviment anticapitalista a partir d’una ampla aliança dels descontents, indignats, marginats i 
desposseïts?», i a continuació respon que s’hauria d’elaborar una nova economia política de la 
natura que inclogués una reconfiguració radical de la vida quotidiana i de la urbanització, així 
com de les relacions socials, els sistemes de producció i els dispositius institucionals dominants. 
Endemés, això requereix una gran sensibilitat pel que fa les diferències geogràfiques i canviar 
la trajectòria del desenvolupament tecnològic allunyant-se del colossalisme i el militarisme i 
apropant-se a les proclames d’«el petit és bell» i «menys és més», en particular pel que fa el 
consum. Totes aquestes qüestions són analitzades i desenvolupades per teòrics i/o activistes des 
de fa temps. Alhora, també hi ha moviments que plantegen objeccions polítiques o morals a la 
pobresa de masses i a les creixents desigualtats, que poden forjar aliances amb els qui s’oposen 
a la deriva autoritària, antidemocràtica, corrupta i repressiva de l’Estat capitalista casi pertot. 
Harvey considera que també hi ha una quantitat immensa de feina a fer en el camp de les re-
lacions socials, per alliberar-se del racisme, les discriminacions sexuals i de gènere i la violència 
contra aquells que tenen un estil de vida, valors culturals, creences i costums que difereixen 
de les predominants. Ara bé —apunta Harvey—, és difícil afrontar aquestes formes de violèn-
cia sense fer-ho amb les desigualtats socials que sorgeixen de la vida quotidiana, en el mercat 
laboral i en el procés de treball: les desigualtats de classe sobre les que descansa l’acumulació 
de capital es defineixen amb freqüència mitjançant identitats de raça, gènere, ètnia, religió i 
procedència geogràfica (Harvey, 2012a).

Es tracta, segons l’autor, d’identificar les arrels subjacents dels problemes que afecten a 
tothom. En aquesta reflexió diu Harvey (2012a) que entre els oprimits i desposseïts hi dues 
variants principals: d’una banda, aquells que es veuen expropiats dels fruits de la seva capacitat 
creativa en un procés de treball encadenat al capital o a l’Estat capitalista i, per l’altra, els qui 
han estat privats dels seus béns, del seu accés a mitjans de vida, de la seva història, cultura i 
forma de relació social a fi de deixar espai (de vegades literalment) a l’acumulació de capital. La 
primera categoria correspon a la figura marxista del proletariat, els membres del qual s’esforcen 
per alliberar-se de les cadenes constituint-se com a avantguarda d’un projecte socialista o comu-

34 Harvey (2012a) defensa que hi ha set «esferes d’activitat» diferents en la trajectòria o evolució del capitalisme: tecnologies i 
formes organitzatives, relacions socials, dispositius institucionals i administratius, processos de producció i treball, relacions amb 
la natura, reproducció de la vida quotidiana i de les espècies i «concepcions mentals del món». Diu l’autor que cap d’aquestes esfe-
res domina a la resta ni tampoc és independen d’elles; ni cap d’elles està determinada , ni tan sols col·lectivament, per les altres. 
Cada esfera segueix la seva pròpia evolució, per molt que ho faci per interacció dinàmica amb les altres. Endemés, cadascuna 
d’aquestes esferes protagonitza desenvolupaments desiguals en funció de cada context espacial i temporal.
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nista.35 La segona gran categoria de desposseïts és —segons Harvey— molt més complicada en 
la seva composició i caràcter de classe: prové en bona mesura dels processos d’«acumulació per 
despossessió». La llista de formes i llocs diferents en què aquesta es manifesta inclou poblacions 
camperoles i indígenes expulsades de les seves terres, privats d’accés als recursos i formes de 
vida naturals per mitjans il·legals o legals (això és, aprovats per l’Estat), colonials, neocolonials 
o imperialistes, i integrats per la força en els intercanvis mercantils (desplaçant el truc o altres 
formes tradicionals d’intercanvi) mitjançant la monetarització i la recaptació forçada d’impos-
tos. La conversió dels drets comunals d’ús en drets de propietat privada de la terra completa el 
procés, en convertir la pròpia terra en una mercaderia. Aquestes formes de despossessió foren 
molt importants en les primeres etapes del desenvolupament capitalista i ara adopten noves 
formes (Harvey, 2012a).

En aquesta línia, per tant, tal i com defensa Santos (2006), les lluites per la justícia global 
s’han de basar en una concepció àmplia del poder i l’opressió. De fet, la pròpia globalització ne-
oliberal ha mostrat que l’explotació està lligada amb moltes altres formes d’opressió que afecten 
dones, minories ètniques (de vegades majories), pobles indígenes, camperols, aturats, treballa-
dors del sector informal, immigrants legals i il·legals, subclasses gueto, gais i lesbianes, infants 
i joves. Totes aquests formes de poder creen exclusió. Hom no pot atribuir a cap d’elles, en 
abstracte, ni a les pràctiques que les resisteixen, cap mena de prioritat que vagi més enllà d’«un 
altre món és possible». Les prioritats polítiques estan sempre situades i depenen d’un context. 
Depenen de les condicions socials i polítiques concretes de cada país en un moment històric. 
Per respondre a aquestes condicions i les seves fluctuacions, els moviments i organitzacions han 
de prioritzar l’articulació al voltant d’elles. Això explica la novetat organitzativa del FSM amb 
absència de líders, el seu rebuig de les jerarquies, i el seu èmfasi en les xarxes possibilitades per 
Internet (Santos, 2006). En aquest sentit, Santos considera que no hi ha una teoria única per 
guiar els moviments estratègicament, perquè l’objectiu no és tant assolir el poder estatal com 
confrontar els diversos rostres de poder tal i com es presenten en les institucions i en la societat. 
Així doncs, l’emancipació social no té un subjecte general històric. En la lluita implicada en 
el FSM o l’AGP, els subjectes són tots els que refusen ser objectes, el que és el mateix que dir 
que «rebutgen ser reduïts a la condició de vassalls» (Santos, 2006: 38). Així, considera l’autor 
que el FSM no garanteix cap prioritat abstracta a cap principi i persegueix ser un espai obert 
en termes iguals per moviments que privilegien un o altre principi. Les condicions polítiques 
concretes dictaran a cada moviment quins principis s’han de privilegiar en una lluita concreta 
donada (Santos, 2006).

35 Diu Harvey (2012a) que, des del punt de vista marxista, el que més importava eren els obrers de les fàbriques i les mines del 
capitalisme industrial, ja que les seves condicions d’explotació eren dramàticament òbvies. A més, la seva localització en espais 
comuns facilitava el desenvolupament de la consciència de classe i l’acció col·lectiva. També tenien la capacitat d’interrompre 
el procés de feina mitjançant vagues. Ara bé, considera l’autor que aquesta fixació en el treball fabril com el nucli de l’autèntica 
consciència de classe i de la lluita de classes revolucionària ha estat sempre massa limitada, fins i tot errònia. Hi ha, per tant, tot 
un conjunt d’actors, la presència política dels quals sol manifestar-se més amb disturbis i aixecaments voluntaristes que amb una 
organització permanent, que sempre han tingut un pes molt important, malgrat la seva major dispersió espacial i condicions de 
feina més individualitzades. Això és així fins al punt que Harvey considera que en la història del capitalisme molts dels moviments 
revolucionaris han estat més genèricament ciutadans que estrictament basats en les fàbriques. «La consciència de classe es genera i 
articula pertot arreu», conclou Harvey (2012a: 202).
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2. L’AGP I LA DEMOCRÀCIA: UNA ESTRATÈGIA DE CONSTRUCCIÓ 
D’ALTERNATIVES DE BASE

La construcció democràtica és el pal de paller de processos com el de l’AGP. Així es palesa si 
ens fixem en la fórmula organitzativa que solen adoptar els grups prticipants, així com el mode 
d’enxarxament que es privilegia. Tanmateix, el propi manifest de l’AGP ja plasma aquesta vo-
cació democratitzadora, «començant a construir la vertadera prosperitat, basada en l’empodera-
ment humà, la consideració respectuosa de la natura, la diversitat, la dignitat i la llibertat (AGP, 
manifest, veure annex). Tot això es concreta en l’ús d’«eines de coordinació i empoderament 
[que] brinden espais per posar en pràctica una gran diversitat d’estratègies locals i de petita es-
cala, desenvolupades durant dècades pels pobles en tot el món, en la cerca de defensar les seves 
comunitats, barris o col·lectius del mercat global» (AGP, manifest, veure annex). Tal i com 
senyalen autors com Máiz (2003), un dels principals objectius de la democràcia és, precisament, 
polititzar relacions de poder existents en la societat. En aquest sentit, l’apartat que ara encetem 
mira de repassar els principals esforços que l’AGP ha fet en matèria de construcció democràtica. 
Partint de la crítica a les democràcies liberals contenmporànies, l’AGP posa en marxa tot un 
repertori de pràctiques microdemocràtiques en el marc d’una filosofia política de construcció 
democràtica basada en l’empoderament comunitari.

2.1. LA CRÍTICA DE LES DEMOCRÀCIES LIBERALS I EL «MOVIMENT ANTIGLOBALITZACIÓ» 
COM A MOVIMENT DE DEMOCRATITZACIÓ

Com diu della Porta (della Porta i Mosca 2005), els nous moviments socials es caracteritzen 
generalment per la seva recerca de models alternatius de pràctica democràtica. La construcció 
de xarxes sostenibles però descentralitzades, que estiguin localment arrelades però globalment 
coordinades, suggereix un mecanisme concret per generar valors i pràctiques democràtiques 
alternatius. Mentre que determinades formes de democràcia i participació política han estat 
històricament restringides a contextos locals, les tecnologies i pràctiques de xarxes digitals estan 
facilitant nous experiments amb democràcia de base, enxarxada a escala local, regional i global 
(Juris, 2008).

En efecte, el cicle de protestes dels anys 1990 i 2000 incorporen un fort component de 
demandes de «democràcia radical», la qual cosa significa, en el context del capitalisme neolibe-
ral, una redemocratització mitjançant mecanismes i pràctiques que sobrepassen els marcs de la 
democràcia representativa i la democràcia participativa liberals.36 Són diverses les veus que fan 
un qüestionament teòric i pràctic de les democràcies liberals occidentals, al manco en alguns 
dels seus aspectes (Santos, 2005; Barber, 2003; Cortina, 1993; Negri, 1994; Castoriadis, 1998). 
Així, s’ha criticat l’enfocament «feble» o «minimalista» de la política, que porta a una demo-

36 Això, en el benentès que no esxisteix un model pur de democràcia. Tal i com ha senyalat Dahl (1993), la democràcia mo-
derna és una mena de condensació d’elements republicans, liberals i democràtics que conformen unes institucions polítiques de 
naturalesa complexa. La seva gènesi, tanmateix, es remunta al republicanisme clàssic i l’experiència de les Repúbliques italianes de 
l’Edat Mitjana i el Renaixement, però també remet al liberalisme polític, a la construcció del govern representatiu del segle XVIII 
i, per suposat, a la Grècia Antiga.
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cràcia «formal» buida de continguts i d’ètica (Barber, 2003; Cortina, 1993; Santos, 2005); 
s’ha fet una crítica antropològica a les teories polítiques que sostenen les democràcies liberals, 
especialment les concepcions individualistes de les que parteixen; s’ha fet una crítica econòmi-
ca, que assumeix la subordinació de la democràcia al marc capitalista, generant «democràcies 
d’exclusió» i posant en qüestió la compatibilitat de mercat lliure i democràcia (Domènech, 
2004; Wood, 2000); s’ha fet una crítica elitista, posant en qüestió la necessitat de crear «espais 
des de dalt» vindicada per autors com Schumpeter (1984) i l’«excés de democràcia» denunciat 
per Huntington (2006); però també una crítica a l’occidentalcentrisme de la democràcia, qües-
tionant les premisses occidentals que pretenen una hegemonia teòrica i pràctica d’aquests mo-
dels (Sousa Santos i Avritzer, 2004). Sota una pretensió de validesa universal refugiada en un 
«liberalisme abstracte», aquestes premisses han conduït a la irrupció de debats sobre democràcia 
majoritàriament presidits per perspectives formalistes i metodològiques, en detriment dels seus 
continguts i substància (Cortina, 1993).

Dels dèficits, problemes i limitacions de les democràcies liberals occidentals n’emergeix tot 
un cúmul de propostes que van des de la revisió dels mecanismes de la democràcia representa-
tiva (Dahl, 1993), passen per les propostes de «democràcia forta» o «democràcia participativa» 
(Barber, 2003; Mouffe, 1999, 2005), per la «democràcia deliberativa» de Habermas (1998, 
2003) o Arendt (1988, 1993), i arriben a les propostes de «democràcia radical» (Shiva, 2006; 
Pateman, 1970; Cortina, 2001; Calle, 2007a). Bona part d’aquests plantejaments senyalen la 
necessitat de radicalitzar la participació, ja sigui des d’institucions liberals existents —cosa que 
se sol vincular a l’òrbita de la «democràcia participativa»— o mitjançant la creació d’un nou 
ordre constituït per un conjunt de processos institucionals que combinin velles i noves estruc-
tures però que proposin una relació diferent entre les mateixes basada en la participació plena 
de les persones —el que se sol anomenar «democràcia radical». Mentre que la primera pretén 
revisar o «radicalitzar» el liberalisme per tal d’incorporar components autònoms o llibertaris 
en el seu esdevenir (Mouffe, 1999, 2005; Barber, 1984; Crouch, 2004), la segona entén que la 
participació ha de ser directa en institucions clau, com ara la política local, el treball, la ges-
tió de recursos mediambientals, l’hàbitat i comunitats de referència i les necessitats bàsiques 
materials, expressives, afectives i de relació amb l’entorn natural.37 Aquesta democràcia radical 
promou noves formes institucionals que suposin una minimització o supressió de burocràcies 
que no puguin estar sotmeses al control ciutadà i siguin coherents amb una visió reticular, ho-
ritzontal i reflexiva (deliberativa) dels processos d’organització social són elements essencials de 
les noves formes institucionals.38

Autors com Calle (2007a, 2007b) senyalen que el moviment «antiglobalització», especial-
ment els seus sectors vinculats a l’acció directa, constitueixen un «pol de democràcia radical» 
que atreu i articula eventualment propostes pròpies de la «demodiversitat»39 a la que apel·la 

37 En parlar de necessitats humanes bàsiques es sol fer referència a la coneguda formulació de Max-Neef (1993), que considera 
que totes les cultures miren de satisfer nou necessitats bàsiques fent servir diferents eines o satisfactors normatius i institucionals. 
Aquestes necessitats serien: subsistència, protecció, afecte, enteniment, participació, oci, creació, identitat i llibertat.

38 Per ampliar aquesta concepció es poden consultar autors com Cortina (2001), Alguacil (2006), Shiva (2006) o Pateman 
(1970).

39 Sousa Santos (2004) planteja repensar la democràcia a partir d’experiències de múltiples cultures polítiques que poden 
enriquir-se mútuament.
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Santos (2005): aquí hi entrarien termes com «democràcia directa», «democràcia comunitària», 
«poder popular», «democràcia local», «democràcia viva» (Shiva, 2006), molts d’aquests sovint 
enunciats, directament, com a «democràcia participativa». Aquestes postures contemplen, en 
termes generals, que la ciutadania pot i hauria de participar en condicions d’igualtat efectiva 
en les múltiples esferes (polítiques, econòmiques, socials i culturals) que donen vida als llaços 
socials en els què els individus es constitueixen i constitueixen llur realitat (Cortina, 1993; 
Wainwrigth, 2005). És a dir, no es tracta, per exemple, d’obrir «un poc» l’Estat, sinó de pensar 
que l’exercici de lo polític des de múltiples formes, cap d’elles centrals o universals: ni mono-
polistes ni homogeneïtzadores de pràctiques socials; i alhora «s’ha de perseguir l’establiment 
de sinergies, que cristal·litzarien en noves institucions i cultures d’interrelació, per assegurar la 
recreació progressiva de paraigües globals que permetin i alentin la cooperació i la satisfacció de 
necessitats bàsiques “des de baix”» (Calle, 2007a: 5-6).

El cas de l’AGP es podria situar dins dels conjunt d’actors que denuncien seriosos dèficits 
democràtics i que aposten per una construcció des de baix, a nivell local i comunitari, d’alter-
natives. El propi Calle (2007a) agrupa aquesta xarxa amb altres processos i agents com Via 
Campesina i Amics de la Terra, i que es diferenciarien d’actors com ATTAC o Oxfam per 
l’àmbit d’actuació i la radicalitat de la transformació a la que apel·len, cosa que es pot traduir en 
termes del binomi democràcia liberal i representativa versus democràcia directa i participativa. 
El comunitarisme de l’AGP s’ha interpretat per autors com De Angelis (2001), que es refereix 
a la constitució de la «comunitat» com una relació amb l’altre horitzontal i inclusiva basada el 
respecte, l’autonomia, la solidaritat i la responsabilitat. L’autor deixa clar que no es refereix a la 
comunitat en sentit feble (les comunitats professionals, de negocis, les comunitats locals...), que 
sovint es caracteritzen per la idealització d’un grup que té quelcom en comú. Al contrari, l’autor 
insisteix en la comunitat en sentit fort, la que no depèn de cap condició sociològica comuna —
que sobresurt per damunt de les altres en una decisió eminentment política— sinó que implica 
una forma de compromís [engagement] amb l’altre. Aquesta comunitat transcendeix la localitat, 
la feina, la condició social, el gènere, l’edat, la raça, la cultura, l’orientació sexual, la llengua, la 
religió i les creences; d’alguna manera, els atorga una importància secundària en la constitució 
de les relacions comunals. Es tracta, per tant, d’una concepció relacional de la comunitat i de 
lo local.

Així doncs, bona part dels projectes afins a l’AGP aposten per alguna fórmula de «relocalit-
zació» inspirada en pràctiques concretes i que, de vegades, apel·len a models teòrics i normatius 
de com hauria de produir-se aquesta transformació. En general, els moviments de desconnexió 
promouen elevar les epistemologies locals per damunt dels drets corporatius, apostant per una 
activitat econòmica de petita escala que mantingui el valor dins la comunitat. Es tracta de pràc-
tiques d’economies locals, auto-ocupació, bescanvi, moneda local, Do it Yourself, etc. Aquests 
plantejaments ressonen amb tradicions com la de Rousseau, Thoreau, Gandhi, Bakunin, Kro-
potkin o E. F. Schumacher, que defensen que les economies locals fan servir els recursos de 
manera més eficient (en bona part perquè tenen accés al coneixement local), no són extractives, 
i proporcionen millors condicions per a la democràcia i l’equitat. Algunes d’aquestes pràcti-
ques també poden entrar en ressonància amb termes i propostes com el «delinking», encunyat 
per Samir Amin (1985), l’economia de la subsistència de Mies i Bennholdt-Thomsen, (2000), 
el «primitivisme» de Zerzan (1999), la filosofia del desenvolupament gandhiana (Chowdhry, 
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1989), la «permacultura» de Mollison (Starr, 2000), l’economia ecològica de petita escala d’E. 
F. Schumacher (1973), la «simplicitat voluntària» d’Elgin (1981), el «bioregionalisme» de Berg 
(Sale, 1985), o el «decreixement» (Latouche, 2008).

2.2. DE LES PRÀCTIQUES MICRODEMOCRÀTIQUES ALS ESPAIS DE DEMOCRATITZACIÓ: 
PREFIGURACIÓ I DEMOCRÀCIA DIRECTA

El moviment «antiglobalització» en general, i l’AGP en particular, han posat un gran èmfasi en 
el procés democràtic. Això, que és herència dels corrents feministes i contraculturals dels anys 
1960 i 1970, té ressonàncies amb corrents molt més antics de l’anarquisme i el consellisme, par-
ticularment particularment el dels soviets de treballadors i soldats de Petrograd i Kronstadt en 
la Revolució russa, els grups de d’afinitat espanyols dels anys 1930 i els consells de treballadors 
i estudiants de París de 1968 i Itàlia el 1969; tradicions que han estat redescobertes per molts 
d’activistes els darrers anys (Yuen, 2001).40 S’ha de dir, emperò, que la «crítica de la vida quoti-
diana» (plasmada per autors com Lefebvre, 1972) ja constitueix una temàtica central dels nous 
moviments socials i la nova esquerra dels anys 1960 i 1970, que desemboca en el qüestionament 
de les formes tradicionals d’organització a favor d’organitzacions manco jerarquitzades i més 
flexibles. Així, l’organització reticular i horitzontal del moviment antiglobalització aparegué 
molt abans que ell (Keucheyan, 2013).

2.2.1. MÉS QUE UNA ACCIÓ DIRECTA: UN ESTOL DE PRÀCTIQUES MICRODEMOCRÀTIQUES

Un dels aspectes més interessants de les accions directes protagonitzades pel moviment «anti-
globalització», a banda de la vistositat i espectacularitat, és que impliquen tot un procés inten-
siu del que podríem anomenar «pràctiques microdemocràtiques». Com ja passà en el cicle de 
protestes dels anys 1960 i 1970, el moviment «antiglobalització» està lligat a tota una trajectòria 
molt interessant d’experimentació en democràcia directa. A tall d’exemple, el cas de Seattle el 
1999, que més enllà de l’acció directa, en el seu conjunt involucrà més de 700 organitzacions 
que conformaren tota una programació educativa i formativa —mitjançant fòrums i tallers— i 
reivindicativa —amb nombroses accions de protesta. S’abordaren qüestions com ara la milita-
rització, la salut, el medi ambient, els drets de les dones, la democràcia, la sobirania, el desenvo-
lupament, l’agricultura i la biotecnologia. Hi van participar intel·lectuals coneguts i provinents 
d’ONG internacionals i think tanks de rellevància. És el cas de Walden Bello, de Focus on the 
Global South, Martin Khor, president de Third World Network i Vandana Shiva, fundadora 
del Research Foundation of Science, Technology and Ecology a l’Índia. Tal i com senyala Juris 
(2008), aquestes contraconferències emergirien com a part integral de mobilitzacions ulteri-
ors, proporcionant un primerenc model pel Fòrum Social Mundial, conformat per una gran 

40 Algunes de les experiències d’autoorganització radicalment democràtica que senyala Yuen (2001) han estat presents en lluites 
més recents com el cas de l’aixecament Kwangju a Corea del Sud el 1980, el moviment d’estudiants xinesos de 1989, els aixeca-
ments municipals sud-africans dels anys 1980.
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diversitat de sectors que anaven des d’activistes d’acció directa fins al sindicalisme organitzat, 
passant per l’activisme contra el deute i per la justícia econòmica, l’ecologisme, feminisme, 
agricultors i indígenes, Black Bloc i mediactivistes de base vinculats a Indymedia i projectes 
similars (Juris, 2008).41

Però, molt possiblement, el més interessant de tot plegat —i tret diferencial amb el FSM— 
és que aquest fòrum anava acompanyat d’accions directes, algunes d’elles multitudinàries; com 
veurem, les pràctiques microdemocràtiques són el moll de l’os del model organitzatiu d’aquesta 
acció directa. En el cas de Seattle —que no és extrapolable a Praga o Gènova, però sí que té 
elements similars—, l’estratègia d’acció general va incloure desobediència civil noviolenta, blo-
quejos [blockades] i lockdowns, mecanismes de presa de decisions per consens i una estructura 
basada en petits «grups d’afinitat» (Juris, 2008). Com descriu Starhawk (2002):

The participants in the action were organized into small called «affinity groups.» Each group was 
empowered to make its own decisions around how it would participate in the blockade. There were 
groups doing street theater, others preparing to lock themselves to structures, groups with banners 
and giant puppets, others simply prepared to link arms tot nonvolently block delegates. [...] Affi-
nity groups were organized into clusters. The area around the Convention Center was broken down 
into thirteen sections, and affinity groups and cluster were committed to hold particular sections. 
As well, some groups were «flying squads» —free to move to wherever they were most needed. All 
of this was coordinated at spokescouncil meetings. [...] In practice, this form of organization meant 
that groups could move and react with great flexibility during the blockade. [...] No centralized le-
ader could have coordinated the scene in the midst of chaos, and none was needed—the organic, 
autonomous organizations we had proved far more powerful and effective (Starhawk, 2002: 17-18).

Aquesta estratègia flexible i descentralitzada, que Arquilla i Ronfeldt (2001) anomenen 
«swarming»,  s’ha vist com un model extrapolable a l’hora d’organitzar relacions socials i xar-
xes més àmplies, afegint la facilitat que Internet proporciona quan es mira de fer un salt a una 
escala major (Juris, 2008).

La crida a l’acció de Seattle es va incloure en el quart butlletí de l’AGP, que de manera ro-
tunda advertia que centenars de persones s’exposarien a ser detingudes «reflectint la diversitat 
de grups i comunitats que pateixen els efectes de l’OMC i la globalització corporativa» (AGP, 
1999: butlletí 4). Els grups involucrats en l’organització de l’acció eren Direct Action Network 
(Against Corporate Globalisation), Earth First! (Seattle) i Global Exchange and Rainforest 
Action Network. Aquests grups promotors tenien la intenció de generar un espai capaç de 
promoure el respecte cap a la varietat de d’estils d’acció noviolenta, reflectint, així, els diferents 
grups i comunitats (AGP, 1999: butlletí 4). Així, per part dels grups promotors, i per tal d’orga-
nitzar-ho tot plegat, es van llançar unes pautes d’acció: s’emplaçà tothom que volgués participar 
a acceptar una sèrie de directrius que permetessin treballar juntes per aquesta acció concreta a 
persones provinents de diferents contextos i amb visions de l’activisme divergents. Es remarcà 

41 Activistes com Starhawk (2002: 19) ho plantegen en aquests termes: «l’acció de Seattle inclogué art, dansa, celebració, cant, 
ritual i màgia. Fou molt més que una protesta; fou l’aixecament d’una visió de vertadera abundància, una commemoració de la 
vida i la creativitat i una connexió que romangué joiosa contra la injustícia i el control. Diverses pràctiques espirituals estigueren 
presents en les accions i en formaren part».
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sempre que aquestes pautes no són pas requeriments filosòfics o polítics imposats, ni judicis 
sobre la validesa d’unes tàctiques per damunt de les altres; enzillament es tractava d’acords bà-
sics per generar confiança entre grups que tenien una visió heterogènia pel que fa l’organització 
d’accions directes (AGP, 1999: butlletí 4; Starhawk, 2002).

2.2.2. FORMACIÓ I PREPARACIÓ

L’acció de Seattle —així com la resta de grans mobilitzacions d’aquell període— no era pas 
quelcom espontani i improvisat; ans al contrari, era el resultat de mesos de preparatius, contac-
tes i reunions de coordinació. El propi DAN i la resta de grups promotors havien demanat que 
les propostes i agenda d’accions estiguessin a disposició dels grups prou temps abans perquè fos 
possible el debat intern dins cada grup. També es demanà a tothom que volgués participar que 
fes l’esforç d’arribar el dia 28 o, com a màxim, a primera hora del 29 per tenir temps de rebre la 
sessió de formació i possibilitar una millor coordinació (AGP, 1999: butlletí 4). I és que durant 
els dies de protesta es féu un esforç per facilitar allotjament a grups d’activistes que venien de 
fora de Seattle, i es féu una crida a que la gent aportés coses útils, des de llocs per dormir fins a 
materials per fabricar titelles gegants, passant per menjar i recursos econòmics per cobrir des-
peses organitzatives i de material (AGP, 1999: butlletí 4).

Així, durant les setmanes i dies previs al bloqueig del 30N, milers de persones reberen for-
mació en noviolència (un curs de tres hores que combinava la història i filosofia de la noviolèn-
cia amb pràctiques reals mitjançant role-plays en què s’havia de mantenir la calma en situacions 
tenses, emprant tàctiques noviolentes, responent a la brutalitat i prenent decisions ràpides). 
Milers de persones més realitzaren una formació de segon nivell que abordava qüestions com 
la detenció, tàctiques i estratègies de solidaritat i aspectes legals. També hi hagué formació en 
primers auxilis, tàctiques de bloqueig, teatre de carrer, dinamització i moderació de reunions i 
altres habilitats necessàries durant els dies de protestes. Com que molta de la gent que participa-
va del bloqueig mai no havia participat en una acció d’aquesta mena, i tampoc participà en els 
tallers de formació previs, es formà un grup que s’havia preparat especialment per plantar cara 
a la brutalitat policial i eventualment podia proporcionar un nucli de resistència especialitzada 
en situacions de repressió.

També s’havia planificat la resistència davant de les més que probables detencions. Així, des 
dels grups promotors de l’acció s’animava i es facilitava la solidaritat per les persones detingudes 
i posades a disposició judicial durant les accions de masses. Concretament, es distribuïa infor-
mació i s’impartien tallers de formació sobre solidaritat a les presons, l’organització de reunions 
de portaveus per planificar la solidaritat, proporcionar un equip de suport legal, etc. La funció 
era aconseguir que es plantés cara de manera col·lectiva i coordinada a les envestides policials/
legals, de manera que es poguessin assolir millor els objectius, fins i tot contemplant la possi-
bilitat de fer servir tàctiques de «fill the jail» per fer complir les demandes del moviment (AGP, 
1999: butlletí 4). Endemés, també s’havia previst l’actuació post-detenció mitjançant «assajos» 
que, tal i com han confirmat activistes detinguts, s’assemblaven molt a la situació real que es 
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visqué en les dependències policials (Starhawk, 2002).42

Una peculiaritat d’aquesta mena de tallers de formació és que es basen en models de la 
perspectiva de l’educació popular, en el sentit que els propis participants construeixen una una 
anàlisi comuna. Mitjançant dinàmiques i tècniques prou conegudes en l’àmbit de la dinamit-
zació de grups, els participants van avançant en la decisió mentre que el paper del facilitador/
moderador és, entre d’altres, estar recordant que s’està intentant resoldre un problema i no 
simplement debatent perquè sí (Graeber, 2009).43

2.2.3. GRUPS D’AFINITAT, CLUSTERS I SPOKECOUNCILS

El model organitzatiu de protestes com la de Seattle —i que es reproduiria amb diferències en 
funció de cada context en les grans protestes ulteriors— era significatiu des del punt de vista 
de la democràcia interna. Tot i que el model és propi i habitual de grups anarquistes i d’acció 
directa, esdevingué un llenguatge comú per a tota una diversitat de grups que entengueren que 
aquest model era l’únic capaç d’articular una acció massiva conjunta en aquell context. Per 
dir-ho en els termes que hem fet servir en el capítol anterior, el model organitzatiu de Seattle 
representa una demostració fefaent de com un particularisme militant adquireix ambició global 
—universal— gràcies, en bona mesura, a un marc institucional. En el cas de Seattle, el marc 
institucional eren les quatre directrius bàsiques de l’acció; un marc que, per cert, fou conflictiu 
i discutit per la presència de grups que apel·laven a tàctiques de black bloc.

L’element organitzatiu i d’estructuració bàsic de Seattle fou el «grup d’afinitat». Des de 
l’organització es demanà a tothom que volgués participar en l’acció que ho fes formant part 
d’un grup autosuficient i autònom d’entre 5 i 20 persones. Aquests grups solen estar formats per 
amics o gent de la mateixa ciutat, barri o lloc de feina, organització o comunitat; bàsicament, 
com el nom indica, amb persones que comparteixen certa identitat i tenen afinitat. Per tal de 
garantir l’autonomia de cada grup, s’hauria d’assignar alguns membres de suport que en cap 
cas s’havien d’arriscar a ser detinguts; la seva escomesa seria actuar durant i després de les even-
tuals detencions. Així, aquests grups d’afinitat són els actors bàsics de planificació i presa de 
decisions de cara a l’acció massiva. Dos o més grups d’afinitat que tenen alguna cosa en comú, 
o volen dur a terme accions similars, hauran de treballar junts com a cúmul [cluster] de grups 
d’afinitat. Cal tenir present que cada grup d’afinitat és autònom, en el sentit que pren les seves 
pròpies decisions en tot moment i no es subordina a cap mena d’ordres, instruccions alienes 

42 Val a dir que, pel que fa Seattle, hi ha força polèmica al voltant de les accions de solidaritat en cas de detenció. Autors com 
Lydersen (2001) expliquen que les coses no van sortir tal i com estaven planejades: la policia realitzà detencions en moments 
inesperats (no estrictament durant el blockade) i traslladà els detinguts molt lluny del lloc on es produïen els fets. Endemés, bona 
part dels detinguts era gent de carrer que no havia assistit pas a les formacions, de manera que no era esperable que complissin les 
directrius de no donar nom, etc. Així, es produí un canvi d’estratègia per part del DAN que també fou criticat des d’alguns sec-
tors. Alguns advocats pensaven que la «jail solidarity» no funcionaria per alguns dels seus clients, puix que la seva efectivitat depèn 
de que estigui ben organitzada. Hi hagué un problema organitzatiu en què el grup legal prenia decisions organitzatives, cosa que 
s’hauria d’haver evitat. En aquest  context el DAN rebé moltes crítiques perquè havia promès cobertura a tothom però no pogué 
complir-ho en veure’s desbordat i amb recursos escassos.

43 També existeix tot un repertori de tècniques per «trencar el gel» i dinàmiques de presentació per mirar de generar un clima 
de confiança abans de començar a prendre decisions. Les «pluges d’idees» o «pocorn», durant les quals ningú no pot opinar sobre 
les idees que van sorgint, també serveixen per a dinamitzar moments en què costa avançar.
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al propi grup (AGP, 1999: butlletí 4). El sistema de grups d’afinitat necessita d’un mecanisme 
de coordinació per tal de funcionar: és el que s’anomena «consell de portaveus» [spokescouncil]. 
Cada grup d’afinitat havia d’escollir portaveus (que sovint eren rotatoris) que es reunien amb els 
portaveus dels altres grups durant els consells de portaveus. En aquestes reunions es trasllada-
ven les decisions dels grups d’afinitat als altres grups i s’intercanviaven opinions i informacions 
útils i rellevants per aquest cúmul. Després, cada portaveu traslladava al seu grup d’afinitat les 
qüestions abordades en el consell. Ha de quedar clar que els portaveus no representaven el seu 
grup d’afinitat i no tenien cap capacitat decisòria; tota presa de decisions era responsabilitat de 
consensuar-la cada grup d’afinitat autònom.

A Seattle,  es dividí l’àrea que envoltava el Convention Center en tretze seccions, i els grups 
d’afinitat i clusters es comprometien a mantenir-se en una secció en particular. Alhora, també 
hi havia activistes que actuaven com a «flying squads», amb llibertat per moure’s allà on fossin 
de més utilitat en cada moment. Tot plegat es coordinà en les reunions dels spokecouncils, a les 
quals hi acudia un portaveu designat per cada grup. En la pràctica, aquesta forma organitzativa 
va significar que els grups es poguessin moure i reaccionar amb gran flexibilitat durant el blo-
queig. Si es realitzava una crida reclamant més gent en una zona determinada, un grup d’afi-
nitat podia valorar la força en el seu lloc per decidir si es movia o no. Durant la repressió, cada 
grup podia valorar la seva capacitat de resistir els atacs policials. Això permeté que el blockade 
mantingués les seves línies malgrat la brutalitat policial: quan un grup no podia resistir més 
els atacs, ràpidament un altre grup acudia i el reemplaçava. També hi hagué lloc per persones 
que no tenguessin capacitat o voluntat d’estar «a primera línia»: hi havia grups d’afinitat que 
actuaven en zones més calmades i fins i tot s’encarregaven de dialogar amb els delegats que 
acudien a la reunió de l’OMC o donar suport a la marxa de treballadors que recorria els carrers 
de la ciutat. Diu Starhawk (2002: 18) que «cap líder centralitzat hagués pogut coordinar aquella 
acció enmig del caos»; tot plegat funcionà amb «una mena d’organització autònoma i orgànica 
que demostrà ser molt més efectiva i poderosa». «Cap figura autoritària no hagués estat capaç 
d’aconseguir que tanta gent resistís el gas; en canvi, sorprenentment molta gent voluntàriament 
decidí fer-ho» (Starhawk, 2002: 18).

L’èxit de l’estratègia organitzativa ha estat reconegut, fins i tot, per premsa com Time, 
Newsweek i The Economist, que ha notat el contrast d’aquest model no jeràrquic amb la jerar-
quia de les forces policials en ciutats com Londres, Seattle, Melbourne, Praga, Quebec City, 
Gothenburg i altres (Yuen, 2001). Aquest reconeixement, però, no ha impedit als grans mitjans 
fer allò tan habitual d’elevar certs activistes de carrer a la categoria de «líders» del moviment 
(com per exemple Peter Solnit del DAN i John Sellers de Ruckus Society) i certs intel·lectuals 
(com Noam Chomsky i John Zerzan) com a «gurus», cosa inexacta tenint en compte la na-
turalesa i el funcionament realment basat en la democràcia directa en què s’ha organitzat el 
moviment (Yuen, 2001).

Els grups d’afinitat tenen les seves arrels en els moviments feminista, anarquista i anti-
nuclear, en què grups autònoms decideixen sobre la seva participació en l’acció directa, or-
ganitzant-se independentment de qualsevol autoritat centralitzada del moviment (Sturgeon, 
1995; Conway, 2003). Tal i com senyala Graeber (2009), els grups d’afinitat són les partícules 
elementals de l’associació voluntària. Essencialment, no són més que petits grups de persones 
—entre cinc i vint, aproximadament— que senten que tenen en comú quelcom important i 
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decideixen treballar juntes en un projecte compartit. Aitals grups es consideren autosuficients i 
eventualment poden coordinar-se amb altres grups per assolir un objectiu compartit, habitual-
ment una acció. El terme prové dels grupos de afinidad espanyols que esdevingueren les unitats 
bàsiques de la FAI, però també ha fet fortuna des de llavors, per exemple, quan els primers 
grups de consens de gran escala s’aglutinaren en torn de les campanyes antinuclears a principis 
dels anys 1980 (Graeber, 2009).

En el context de les accions activistes del DAN, teòricament cada grup d’afinitat ha d’as-
signar una sèrie de rols als seus membres. Per exemple, algú s’ha d’encarregar de tractar amb 
els mitjans de comunicació; una altra persona ha d’exercir la funció de «facilitador de decisions 
ràpides»; també hi ha d’haver algú especialitzat en primers auxilis en cas de produir-se ferits; 
un portaveu [spokesperson] que acudirà als consells de portaveus i treballarà en la coordinació 
entre grups d’afinitat; també un «observador legal» i una persona responsable del suport en cas 
de detenció (Graeber, 2009).

Tot i que els grups d’afinitat són informals, la seva inèrcia de funcionament en el temps 
durant vàries accions fa que de cada cop siguin més difícils de distingir dels col·lectius. De fet, 
són nombrosos els grups que encarnen els dos rols: funcionen com a col·lectius «especialitzats» 
(per exemple, activistes de mitjans de comunicació alternatius) durant bona part del temps, i 
llavors emergeixen en tant que grups d’afinitat en accions puntuals (Graeber, 2009).

El compromís amb el model organitzatiu dels grups d’afinitat sovint implica un rebuig de 
les formes de democràcia representativa, les institucions de l’estat liberal-democràtic, com tam-
bé els sindicats laborals i les organitzacions més burocratitzades. Així, la mena d’acció directa 
majoritària a Seattle (i que continuaria en les pròximes cites en un context creixent de diversitat 
tàctica) és part d’un compromís i una pràctica de democràcia directa i participativa en què les 
persones que la practiquen participen directament de la presa de decisions sobre tàctiques dins 
dels seus grups d’afinitat. Les manifestacions antiglobalització massives han estat organitzades 
en una part significant per xarxes de grups d’afinitat que s’han trobat en consells de portaveus. 
Teòricament, aquests grups s’esforcen per assolir el consens, però en la pràctica treballen cap a 
la coordinació i tolerància mútua (Conway, 2003).

2.2.4. PRESA DE DECISIÓ PER CONSENS

A Seattle, un cop assumides les quatre directrius noviolentes, el procés funcionà per consens, i 
els organitzadors del DAN establiren un to que prioritzava l’autonomia i la llibertat per damunt 
de la conformitat i la pressió (Starhawk, 2002).44 La majoria de grups antiautoritaris treballen 
sota alguna forma de consens, en el benentès que aquest consens no és pas sinònim d’una-
nimitat; en realitat, significa que, idealment, les necessitats i preocupacions de cadascú són 
escoltades i tingudes en compte. El consens treballa millor com procés de pensament creatiu 
sempre que es destini un temps suficient al debat obert sobre una qüestió i també a la revisió i 
síntesi d’idees. En el millor dels casos, el consens persegueix una actitud d’obertura i respecte a 

44 Per exemple, l’estratègia de solidaritat en cas de detenció implicava que tothom es quedés en els calabossos voluntàriament, 
però no s’obligà pas a ningú a fer-ho, ni se’ls pressionà (Starhawk, 2002: 19).
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les postures dels altres, així com també a la flexibilitat. Tanmateix, el consens pot ser frustrant 
i consumir grans quantitats de temps, si bé és cert que això és aplicable a qualsevol procés de 
presa de decisió democràtic que hagi de superar grans diferències entre postures. Els partidaris 
del consens argumenten que, en cas de grans diferències, la votació i aplicació de la postura 
majoritària no resol ni supera realment la divisió, la qual es manifesta en el futur quan s’han de 
posar en pràctica aitals decisions. Si bé hi ha nombrosos recursos i tècniques per la presa de de-
cisió per consens, aquest model funciona prou bé quan es tracta d’organitzar accions concretes, 
però s’ha mostrat insuficient quan un grup necessita aplicar-lo al funcionament organitzatiu 
sostingut que necessita grans dosis d’energia i compromís a llarg termini (Starhawk, 2002).

Tot i que autors com Graeber (2009) fan referència a diverses societats natives americanes 
que suposadament han pres decisions per consens durant milers d’anys, en el cas dels EEUU, el 
procés de consens realment es reprèn amb els quàquers i no fou adoptat per diversos grups acti-
vistes fins la irrupció del moviment antiguerra i antinuclear dels anys 1960 i 1970. Cal tenir en 
compte que la presència quàquera en aquests moviments era prou important. També hi hagué 
seccions del moviment pels drets civils que feren servir el consens (Graeber, 2009).45 Durant 
aquells anys, emperò, qui realment canvià i desenvolupà la idea del procés de consens foren 
nombrosos grups feministes que l’adoptaren com un antídot als estils de lideratge «masculins» 
dels anys 1960, i és precisament d’aquest procés que sorgeixen els mètodes de presa de decisió 
per consens que es traslladarien a les campanyes antinuclears dels 1970 i 1980 i que, llavors, 
serien àmpliament adoptats per grups ecologistes radicals com Earth First! que són l’embrió 
del DAN i de sectors importants del moviment antiglobalització. En el context canadenc i 
estatunidenc, el moviment obrer no acostuma a fer servir el procés de consens, sinó les normes 
de procediment parlamentari de Henry Martyn Robert (2010). Això ha provocat alguns «xocs 
culturals» entre grups a causa de les diferents maneres en què s’organitzen (Graeber, 2009).

Com veurem més endavant la presa de decisió per consens és més una filosofia que no pas 
un simple mecanisme, és quelcom substancial i no merament procedimental o formal. Juris 
(2008) considera que el consens és una de les maneres en què els ideals polítics s’expressen di-
rectament a través de la pròpia pràctica organitzativa. Però no s’ha de caure en una celebració 
del consens formal com a intrínsecament emancipador perquè hi ha diverses contradiccions i 
limitacions de la democràcia directa: tot i que és un sistema pensat per evitar que la majoria 
s’imposi unilateralment a les minories, en el propi si de la democràcia directa també hi ha ma-
neres més informals de què això passi (Juris, 2008; Polletta, 2002; Epstein, 1991; Bookchin, 
2001). A més a més, tal i com diversos activistes del DAN reconeixen, hi ha processos formals 
de decisió consensual en el si de grans corporacions organitzades d’una manera profundament 
vertical i jeràrquica; en aquest sentit, només quan la decisió per consens pressuposa una verta-
dera autonomia i llibertat dels actors implicats es pot considerar emancipadora (Graeber, 2009).

En el cas de Seattle sortiren a la llum les manifestacions més tècniques i sofisticades de la 
presa de decisió per consens. Autors com Graeber (2009) recullen el conjunt de rols i meca-
nismes específicament dissenyats per assaig i error durant dècades de tradició en democràcia 
directa. Així, durant les reunions no és estrany assignar rols com el de «timekeeper», que s’en-

45 Grups importants d’aquest moviment, com el Stundent Nonviolent Coordining Comitee (SNCC), feren servir la presa de 
decisió per consens; d’altres no, com el Southern Christian Leadership Council (Graeber, 2009: 306).
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carrega de versar pel compliment de l’agenda i els terminis temporals acordats prèviament en 
unes reunions que estan, recordem-ho, perfectament pautades; o l’scribe, que pren acta i garan-
teix que la informació quedi ja que no tothom pren nota de tot; també algú s’ha d’encarregar 
de portar aigua i mejar per tal de fer més amena la reunió; també es fan servir mecanismes 
com l’straw poll o enquesta extraoficial, que serveix per tantejar vàries propostes que no tenen 
a veure amb els principis bàsics de l’assemblea (per exemple, decidir si s’estableix la pròxima 
reunió el dimarts o el dijous); també és habitual l’ús de senyals amb les mans, amb tot un 
repertori comunicatiu —twinkle i twinkling, knocking, pulgar amunt, avall o inclinats— que 
varia en funció de cada regió o assemblea; també les rodes [go-rounds], que permeten escoltar 
tothom per ordre; o la interessant figura del vibes-watcher, que és algú que té per funció vigilar 
la «qualitat emocional» de la sala: si la gent s’està avorrint, o posant-se tensa, o s’enfada, o algú 
se sent exclòs, o fa massa fred o calor, o no hi ha prou llum, tot i que en realitat el seu principal 
paper és el d’intervenir quan la cosa està començant a ser massa tensa o confrontacional; també 
existeix el «comitè de reconciliació», que actua quan hi ha un bloqueig i, per mirar de superar 
la situació, es proposa que la persona que exerceix el bloqueig es reuneixi amb la persona que 
fa la proposta, acompanyats potser d’altres persones de confiança, i mirin d’arreglar la situació, 
sortint amb una eventual nova proposta.

En definitiva, es tracta de tot un repertori minuciós que parteix de la necessitat pràctica 
de trobar solucions consensuades a l’hora de prendre decisions empoderadores per al conjunt 
de les persones reunides en assemblea. Tanmateix, tots aquests mecanismes, així com la pròpia 
presa de decisió per consens, no són necessàriament extrapolables a altres contextos. De fet, el 
propi mètode de consens que es fa servir habitualment a Europa no és ni de bon tros tan tècnic 
com el nordamericà (Juris, 2007). Ni tan sols l’AGP —especialment a Europa— fou capaç 
d’arribar a un consens sobre el dilema entre la presa de decisió per consens o el vot majoritari 
(Juris, 2008; Durán, 2002).

2.2.5. REINVENTAR LA DEMOCRÀCIA: DEMOCRÀCIA DIRECTA I POLÍTICA PREFIGURATIVA

L’ènfasi de l’AGP en la manca d’estructura i en l’horitzontalitat sovint s’ha llegit de manera 
esbiaixada. També s’ha criticat el moviment antiglobalització dient que es caracteritza per una 
oposició genèrica a tota mena d’estructura o d’organització. La realitat, com remarca Graeber 
(2002), és que es tracta d’un moviment que fa grans esforços per «reinventar» la democràcia en 
una direcció adhocràtica, això és, que rebutja l’excés de burocratització i de jerarquia. En aquest 
sentit, no s’oposa a l’organització, sinó que mira de posar en pràctica noves formes d’organitza-
ció; tampoc no es caracteritza per una manca d’ideologia, sinó que aquestes noves formes d’or-
ganització esdevenen, en bona mesura, la seva ideologia en tant que moviment. En un intent 
d’instaurar xarxes horitzontals enlloc d’estructures verticals com les estatals, les dels partits o 
les corporacions, miren de democratitzar —al manco formalment— espais quotidians. Aitals 
xarxes es basen en principis de democràcia no jeràrquica i consensual. En darrera instància, 
s’aspira a reinventar la vida quotidiana en la seva totalitat (Graeber, 2002). Aquest moviment 
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també s’identifica, per tant, amb una política prefigurativa (Strasinger, 2010).46

Això no obstant, a diferència de moltes altres formes de radicalisme, s’ha organitzat en pri-
mer lloc en l’esfera política, sobretot perquè aquest era un dels territoris que els qui ostenten el 
poder han abandonat en bona mesura a favor de l’esfera econòmica. Durant la dècada passada, 
els activistes nordamericans han invertit grans dosis d’energia creativa en la reinvenció dels pro-
cessos interns dels propis grups, amb la finalitat de crear models viables del que podria donar 
de sí realment el funcionament d’una democràcia directa (Graeber, 2002).

Les fonts d’inspiració són alguns exemples que no pertanyen a la tradició occidental, que 
casi sense excepcions descansen en processos de recerca del consens enlloc del vot de la majoria. 
El resultat és un ric i creixent repertori d’instruments organitzatius —consells de portaveus, 
grups d’afinitat, tècniques de dinamització, «peixeres», discussions en petits grups, resolució 
de situacions de bloqueig col·lectiu, observació externa de les atmosferes del grup, etc. —enca-
minat en la seva totalitat a la creació de formes de procés microdemocràtic que permetin que 
les iniciatives sorgeixin des de baix i assoleixin la màxima solidaritat efectiva, sense ofegar pas 
les veus discrepants i sense crear posicions de lideratge o obligar ningú a fer allò al que no hagi 
donat el seu lliure consentiment (Graeber, 2002).

La idea bàsica del procés de «construcció del consens» consisteix en què, enlloc de votar, 
hom miri de formular propostes acceptables per a tothom o, al manco, que no aixequin se-
rioses objeccions per part de ningú. Així, en primer lloc, s’explica la proposta, i tot seguit es 
demana pels possibles dubtes. Sovint, arribats a aquest punt, es podran proposar «esmenes 
constructives» a la proposta original que vagin encaminades a modificar-la per tal d’assegurar 
que els dubtes són tinguts en compte. Finalment, es demana l’aprovació i es demana si algú vol 
«bloquejar» la proposta o «mantenir-se al marge». Mantenir-se al marge no és altra cosa que dir: 
«per part meva, no vull participar en aquesta acció, però amb això no vull impedir que altres ho 
facin, si així ho desitgen» (Graeber, 2002: 148-149). El bloqueig, per la seva banda, és una ma-
nera de dir: «crec que això viola els principis fonamentals que donen sentit al grup». Funciona 
com un vet, de manera que qualsevol pot tombar una proposta fent servir la carta del bloqueig, 
tot i que hi ha formes de posar en dubte fins a quin punt el bloqueig respon a una argumentació 
basada en aitals principis (Graeber, 2002).

Hi ha diferents tipus de grups. Els consells de portaveus, per exemple, són grans assemblees 
que coordinen entre sí «grups d’afinitat» més petits. La majoria se solen celebrar abans o durant 
les accions directes a gran escala, com les de Seattle o Québec. Cada grup d’afinitat (que pot 
variar de 4 a 20 persones) escull un «portaveu» encarregat de parlar en nom seu en el grup més 
ampli. Només els portaveus poden intervenir en el procés efectiu de recerca de consens en el 
consell, però abans de prendre les principals decisions es divideixen de bell nou en grups d’a-
finitat i cada grup arriba al consens sobre la posició que volen que adopti el seu portaveu (tot 
i que això no és tan rígid com sembla en aquesta descripció). Per la seva banda, les discussions 
en grups es produeixen quan una reunió àmplia es divideix temporalment en grups més petits 

46 La noció de «política prefigurativa» la defineix Carl Boggs (1977-1978) com una tradició crítica amb el marxisme estatista, 
el naixement de la qual pot situar-se en l’anarquisme del segle XIX i que s’estén fins formes de sindicalisme, comunisme conse-
llista i també la Nova Esquerra de mitjan segle XX. Per «prefiguratiu» entén l’autor l’encarnament, dins de les pròpies pràctiques 
polítiques, de totes aquelles formes de relacions socials, presa de decisions, cultura i experiència humana que s’aspira assolir. Wini 
Breines (1982) també ha estudiat amb cert detall aquesta noció.
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que dialoguen sobre la presa de decisions o la generació de propostes, que després poden presen-
tar-se per la seva aprovació a tot el grup un cop que aquest torna a reunir-se. Les tècniques de 
dinamització es fan servir  per resoldre problemes o tirar endavant qüestions si es té la impressió 
que estan estancades. Es pot plantejar una pluja d’idees, en la que la gent pot presentar idees 
però no criticar les dels demés; o una votació de tanteix, en la que la gent aixeca la mà només 
per comprovar com veu cadascú una proposta i no per prendre pas una decisió. Una «peixera» 
és un recurs per si hi ha una profunda diferència d’opinions: s’escull a dos representants de cada 
bàndol (dos homes i dues dones) i se’ls asseu al bell mig, mentre la resta del grup els envolta en 
silenci i comproven si els quatre poden arribar junts a una síntesi o compromís, que hauran de 
presentar a continuació com una proposta a la resta del grup (Graeber, 2002).

Grups com el DAN i d’altres similars es poden llegir com un trencament amb la tradició 
del partit centralista democràtic que posa l’èmfasi en la consecució d’un anàlisi teòrica comple-
ta i correcta, que exigeix uniformitat ideològica i que tendeix a juxtaposar la visió d’un futur 
igualitari amb formes d’organització jeràrquiques i d’alguna manera «autoritàries» en el pre-
sent. Aquesta ruptura, ja present en les moviments del maig del 68, s’accentua encara més amb 
la irrupció de noves eines comunicatives com Internet o els telèfons mòbils. Així, mentre que 
la lògica de comandament dels partits i sindicats tradicionals es basa en el reclutament de nous 
membres, el desenvolupament d’estratègies unitàries, la representació política a través d’es-
tructures verticals, i la persecució de l’hegemonia política, les polítiques «en xarxa» impliquen 
la creació d’un ampli ventall d’espais en les quals diverses organitzacions, col·lectius i xarxes 
convergeixen al voltant d’uns pocs hallmarks compartits mentre preserven la seva autonomia i la 
seva especificitat identitària. Més que reclutament, l’objectiu passa a ser l’expansió horitzontal i 
la «connectivitat augmentada» mitjançant l’articulació de diversos moviments dins d’estructu-
res d’informació descentralitzades que permeten la màxima coordinació i comunicació. Guiats 
per aquesta lògica de xarxa, activistes clau esdevenen portadors o corretges de transmissió i 
intercanviadors [exchangers], generant pràctiques concretes que impliquen la recepció, inter-
pretació i la transmissió d’informació als diferents nodes que conformen la xarxa alternativa 
(Juris, 2005a).47 Així doncs, des d’un punt de vista polític, xarxes com el DAN assumeixen 
com a positiva —o, al manco, inevitable— la diversitat; la consideren un principi i un mitjà 
de la seva acció, una acció que s’enfoca amb plantejaments molt pragmàtics —decisions per a 
accions puntuals i concretes—, en tant que es dóna per suposat que ningú no convencerà per 
complet a ningú del seu punt de vista. Aquest pragmatisme fa que sigui pertinent demanar-se 
per la manca de visió estratègica, tal i com remarca Mertes (2004).

A més a més, els models organitzatius horitzontals també estan travessats per importants 
debats sobre la distribució del poder en el si dels moviments (Juris, 2008), especialment per les 
conegudes crítiques de Freeman (1972) i la «tirania de la manca d’estructura» [tyranny of struc-
turelessness]. Aquesta crítica incideix en el fet que, eventualment, la manca d’estructures formals 
dóna lloc a estructures informals menys transparents, democràtiques i de control encara més 

47 L’ús de metàfores informàtiques en l’activisme és un lloc comú. Per exemple, Diane Nelson (1999) parla de «maya-hacker» 
per referir-se als activistes maies que duen a terme activisme cultural i enxarxament transnacional. Juris (2005a) també apel·la 
als activistes que actuen com a hackers en tant que reben, combinen i recombinen codis culturals i significats polítics per tal de 
compartir-los lliurement i fer circular informació sobre projectes, mobilitzacions, estratègies, tàctiques i idees a través de xarxes de 
comunicació globals.
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difícil. Així, promoure la manca d’estructura pot ser una manera d’emmascarar el poder per 
part de qui controla les fonts d’informació. Aquesta problemàtica, present en els «nous mo-
viments socials», s’ha actualitzat en el moviment «antiglobalització», cosa que ha permès una 
actualització de la tirania de la manca d’estructura, de la mà de King (2004).48

Tot plegat és una plasmació de «política prefigurativa» caracteritzada per la seva natu-
ralesa processual i funcionament d’assaig i error constant. Cal tenir en compte que és tracta 
d’un aprenentatge en cultura democràtica per part de persones que amb prou feines en tenen 
experiència. El resultat, segons Graeber (2002), és un «empoderament subjectiu», una qüestió 
que abordarem en la següent secció. Aquesta política prefigurativa mira d’anticipar, encara que 
sigui provisionalment i de manera limitada, el model de societat cooperativa que es vol constru-
ir. La pròpia experiència de les contracimeres, els campaments juvenils dels fòrums socials, les 
conferències de l’AGP, els espais «alliberats» de Reclaim the Streets o els Border Camps anava 
en aquesta direcció: es tractava d’espais en els quals les utopies espacials estaven inscrites, literal-
ment, en el territori: es generava tota una comunitat, amb serveis i activitats, que s’inspirava en 
els barrios argentins i moltes altres experiències d’autogestió. Tal i com senyala Juris (2008), es 
tracta d’utopies concretades. Aquesta dimensió prefigurativa pràctica sovint es mira de recollir 
en la noció —molt discutida— de «zones temporalment autònomes» de Bey (1985).49

En qualsevol cas, i tal com diu Iglesias (2000), el moviment té unes característiques com-
pletament noves respecte d’expressions antisistèmiques anteriors: les estructures de feina són 
locals, difoses i assembleàries; no existeix una entitat o subjecte centralitzador, sinó que la 
consciència política global es forma mitjançant la circulació internacional de propostes i infor-
mació; el paper dels subjectes es configura en funció de la seva capacitat d’acció local més que 
en funció de la seva mida i extensió organitzativa estatal o internacional o de la seva uniformitat 
en l’acció o la proposta; l’heterogeneïtat dels grups i subjectes polítics implica dinàmiques de 
discussió i presa de decisions necessàriament horitzontals i assembleàries. Aquestes caracterís-
tiques generen problemes organitzatius i paràlisi en la formació de respostes polítiques que les 
formes organitzatives clàssiques eren capaces d’evitar en bona mesura. Accions com les de Praga 
perfilaren la manera en què un moviment mundial de resistència al capitalisme combina les 
clàssiques formes de lluita amb nous models de resistència fundats en la comunicació horitzon-
tal i l’heterogeneïtat política.

Ara bé, tal i com senyala Strasinger (2010), atesa la diversitat d’actors, estratègies i metes 
dins del moviment, qualsevol intent de referir-se a ell com un tot cohesionat és superficial i er-
rat. Això no obstant, la massa crítica representada per aquests actors divergents és, precisament, 
la que converteix el moviment en una força poderosa de canvi. Segons l’autora, el potencial 
radical de transformació social dins de la xarxa de moviments resideix en la seva concepció com 
a coalició d’actors que tenen una gran varietat de metes però que identifiquen uns obstacles 

48 Conscients d’aquesta problemàtica, la pròpia AGP, especialment a Europa, ha mirat de trenar mecanismes que evitin jerar-
quies informals. Les propostes d’«obertura estructurada» [structured opnenness] i l’èmfasi en la transparència van en aquesta línia 
(Juris, 2008). Irònicament, tal i com indica Juris (2008), la pròpia AGP d’Europa acabà generant les seves pròpies exclusions i 
reproduint cercles tancats que en un principi es miraven d’abolir.

49 Les experiències en política prefigurativa no han estat exemptes de contradiccions en el cas de l’AGP o dels youth camps del 
FSM: en ambdós contextos s’han produït agressions sexuals contra dones, cosa que portà a l’organització de «brigades liles» de 
defensa feminista (Santos, 2006).
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comuns a l’hora d’assolir-les. A diferència d’altres moviments socials previs, l’organització dins 
del moviment es realitza més per afinitat que per identitat. En tant que aliança temporal, això 
requereix que els actors posin en suspens temporal algunes de les seves diferències socials, po-
lítiques i identitàries (Strasinger, 2010). De fet, l’autora defineix el moviment antiglobalització 
com una «coalició postmoderna» que es basa en l’afinitat més que en la identitat, cosa que des-
afia els discursos moderns i permet una mena de canvi i resposta adaptativa que és imperativa 
per confrontar els intents de silenciar, menysprear o cooptar els discursos radicals. Aital coalició 
no reclama que tots els actors siguin reduïts a una sola faceta de la seva identitat (queer, pobres, 
immigrants, dones, etc.). Tot i que aquests actors no necessiten compartir una identitat per tre-
ballar junts cap a objectius compartit, és necessària que reconeguin com els sistemes d’opressió 
estan fonamentalment entrellaçats.

Tal i com senyala l’AGP en el seu manifest, cal «inventar noves formes de lluita i solida-
ritat, noves metes i estratègies en el nostre treball polític».50 A més a més, «necessitem unir 
esforços per a crear espais, a escala humana, de cooperació, igualtat, dignitat, justícia i llibertat, 
al mateix temps que atacam al capital nacional i transnacional i als acords i institucions que 
creen per a consolidar el seu poder» (AGP, manifest, veure annex). En la pràctica, l’aposta de 
l’AGP passa per un reconeixement de les múltiples i diverses formes de resistència al capitalis-
me global i les seves conseqüències i aposta per la necessitat de canvis individuals en les vides 
quotidianes, «alliberant-nos de les lleis del mercat i la recerca del lucre»; alhora, cal apostar per 
canvis a nivell col·lectiu, com és la necessitat de desenvolupar formes d’organització a diferents 
nivells, «reconeixent que no hi ha una única manera de resoldre els problemes que enfrontam». 
S’aposta per organitzacions «independents dels poders estatals i dels poders econòmics» i «basa-
des en la democràcia directa». Endemés, es considera que aquestes noves formes d’organització 
autònoma «hauran de sorgir i arrelar-se en les comunitats locals», al mateix temps que han de 
posar en pràctica la solidaritat internacional, «creant ponts que connectin els diferents sectors 
social, organitzacions i pobles que ja estan combatent la globalització pertot el planeta» (AGP, 
manifest, veure annex).

Endemés, es considera que les eines de coordinació i empoderament que articula l’AGP 
brinden espais per posar en pràctica una gran diversitat d’estratègies locals i de petita escala, 
desenvolupades durant dècades pels pobles en tot el món, en la cerca de defensar les seves co-
munitats, barris o col·lectius. S’aposta per desenvolupar i reforçar els «vincles directes i solidaris 
entre productors i consumidors, tan en àrees rurals com urbanes, les monedes locals, els siste-
mes de crèdits sense interessos, i altres instruments similars» com a pilars bàsics de la construc-
ció d’economies locals, «sustentables i autosuficients, basades en la cooperació i la solidaritat, 
i no en la competència i el lucre». «Es tracta d’unes eines que s’inspiren en el coneixement i les 
tecnologies tradicionals dels pobles» (AGP, manifest, veure annex).

Ara bé, tot plegat topa amb alguns problemes que cal explicitar. El primer d’ells és que la 
prefiguració té els seus límits. Tal i com senyala Harvey:

[e]ls moviments polítics alternatius han construït repetidament espais ens els que succe-

50 El manifest de l’AGP està dividit en dues parts: la primera és un diagnòstic; la segona, és la part propositiva. És en aquesta 
última on es palesen breument els plantejaments generals dels grups que integren la xarxa pel que fa la democràcia.



437

LA FILOSOFIA POLÍTICA DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

ïa quelcom aparentment diferent, només per veure que les seves alternatives eren ràpida-
ment reabsorbides en les pràctiques dominants de la reproducció capitalista (per exemple la 
història de les cooperatives obreres o el pressupost participatiu) (Harvey, 2012a: 200).

Així, sovint s’ha vist que les lluites que tenen la prefiguració com el seu límit corren el risc 
de ser «absorvides» o cooptades per la lògica econòmica dominant, o bé no acaben de ser capa-
ces d’assolir transformacions estructurals.

El segon problema de la prefiguració és que sovint es pot incórrer en el perill de caure en un 
fetitxisme de la forma organitzativa (Harvey, 2012b). En aquesta línia, Yuen (2001) considera 
que hi ha molta retòrica de la democràcia radical i la descentralització que està essent utilitzada 
per una política no necessàriament emancipadora. Això va des del capitalisme de mercat amb 
retòrica ciber-llibertària fins a la proliferació de llibres de gestió que invoquen el Taoïsme, pas-
sant per l’adopció per part de grups neonazis de la retòrica i l’ètica de la «resistència al lideratge» 
d’inspiració anarquista. Són exemples que demostren que la forma d’organització no és sufici-
ent: un pensament empoderador seria reconèixer que la descentralització i el procés democràtic 
implica emmarcar-se en una política alliberadora (Yuen, 2001). És per això que l’autor alerta del 
risc del fetitxisme del procés i el culte a la militància especialitzada. Al cap i a la fi, la política 
prefigurativa «ha de ser quelcom més que una visió de la vida com una reunió sense fi» (Yuen, 
2001: 10). A més a més, el bessó de les crítiques que s’han fet al procés de consens dels anys 
1970 —resumides en «la tirania de la manca d’estructura»— és vigent: es tracta d’uns processos 
activistes que són tàcitament excloents per a bona part de la classe treballadora pel fet de ser 
excessivament consumidors de temps i privilegiar les «convencions oratòries de la burgesia». En 
el cas dels EEUU, el procés de consens així com es practica és també sobredimensionadament 
blanc i «contracultural» (Yuen, 2001). De la mateixa manera, s’ha dit que els nous mecanismes 
que proporciona Internet, que permeten apel·lar a utopies «ciber-democràtiques», són sovint 
susceptibles d’aproximar-se més a una «adhocràcia  geek» altament qualificada però que genera 
exclusions constants (Yuen, 2001).

2.4. L’AGP COM UN PROCÉS D’EMPODERAMENT COMUNITARI

Durant les dècades de 1960 i 1970 la qüestió del poder experimenta una evolució complexa: hi 
entren de ple tota una sèrie de línies teòriques com l’estructuralisme, l’existencialisme o l’Es-
cola de Frankfurt —que no són corrents polítics organitzats ni tenen cap partit ni moviment 
que s’ajusti al seu paradigma—, el comunisme, el trotskisme, el maoïsme, l’operaismo, el situ-
acionisme, l’anarquisme, el consellisme, el feminisme, l’ecologia política i les seves nombroses 
variants —que remeten generalment a una teoria crítica més o manco homogènia, però tam-
bé designen partits, sindicats, associacions, avantguardes i organitzacions (Keucheyan, 2013). 
Mentrestant, els partits comunistes, des de la postguerra, s’integren en el paisatge polític de les 
democràcies occidentals, cosa que els fa abandonar, de fet, la idea de prendre el poder per la via 
de la insurrecció. Aquesta tendència propiciaria l’auge de l’eurocomunisme —especialment a 
França, Estat espanyol i Itàlia durant els anys setanta—, una ruptura dels partits comunistes 
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europeus amb el model soviètic pel que fa la política exterior i el respecte a les llibertats.51 Això 
no obstant, el model leninista continua vigent en moltes organitzacions d’esquerres, així com 
també el model de la «guerra popular prolongada» teoritzat per Mao, que atorga un lloc central 
als camperols i nodreix molts moviments.

Tanmateix, els debats teòrics i estratègics sobre el poder no eren pas nous. Atès que les 
condicions de l’Europa Occidental no eren les mateixes que a Rússia o a Xina, nombrosos pen-
sadors havien començat a elaborar teories del poder adaptades a les democràcies avançades. En 
el si del marxisme, els casos més notables són els de Gramsci, Adorno i Althusser. Els «aparells 
ideològics de l’Estat» d’Althusser (família, escola, església), distingits dels «aparells repressors de 
l’Estat» (policia, exèrcit), ja apunten cap a formes més difuses de poder. El mateix es pot dir, en 
un pla diferent, de les «indústries culturals» d’Adorno i Horkheimer. Gramsci, per la seva ban-
da, elabora des de la segona meitat dels anys vint una concepció de poder que assigna un lloc 
de cada vegada més important a la part no estatal del poder —anticipant alguns dels aspectes 
teòrics que es desenvoluparien anys després. Per a Gramsci, a Occident (noció geogràfica però 
també política per a l’autor) el poder no només es concentra en les institucions ni es condensa 
en l’Estat, sinó que també esta disseminat en el conjunt del cos social. Les implicacions estratè-
giques d’aquesta diferència en la naturalesa del poder són importants: la «guerra de moviment» 
no és suficient per desbaratar l’ordre sociopolític i que és necessari emprendre una «guerra de 
posició», de la qual la «guerra de moviment» és tan sols un aspecte. Dit altrament, la guerra de 
posició implica una dimensió «cultural» essencial (cosa que el propi Lenin reconeixia). Tal com 
explica Keucheyan (2013), la interpenetració creixent de l’Estat i de la «societat civil» que es 
dóna durant el segle XX fa que la frontera entre ambdós sigui de cada cop més difusa.

Un dels principals exponents d’aquest canvi de concepció del poder és Foucault (1979), 
que ha estat molt influent, fins al punt que autors com Keucheyan (2013: 61) consideren que 
ha jugat «el paper que la teoria del poder de Lenin jugà durant la primera meitat dels segle 
XX». Foucault atribueix una importància central al concepte de «micropoder»: segons l’autor, 
el poder està dispers en la societat i no pas concentrat en un Estat del qual provindria, uni-
lateralment, la dominació. Aquesta concepció «ascendent» posa l’accent en la inscripció del 
poder en institucions «intermitges» com ara l’escola, els hospitals, l’exèrcit i les presons, que 
produeixen individus integrats des de sempre a relacions de força. D’això se’n desprèn la idea 
d’un poder que no té un subjecte. Des del moment en què el poder està dispers pel món social, 
la lluita s’ha de dispersar per força, i la lluita contra l’Estat perd bona part del seu sentit. Per a 
Foucault, els espais de protesta són múltiples, així com els actors que els encarnen. En aquest 
tipus de plantejament, la lluita no culmina mai, de manera que cap dels antagonistes no obté 
la victòria definitiva, no hi ha cap moment culminant, una «lluita final», o un clímax. Aquesta 
doctrina del poder és relacional i no substancial, i la major part dels pensadors estructuralistes 
i postestructuralistes defensen aquesta perspectiva (Keucheyan, 2013).

Com hem vist en capítols anteriors, acompanyat a això tenim, per part dels pensaments 
crítics dels decennis de 1960 i 1970, un procés de politització de diversos àmbits de l’existència 

51 Els promotors de l’eurocomunisme reclamen una transició gradual i «democràtica» cap al socialisme, la qual cosa implica 
aliances amb la socialdemocràcia i amb la democràcia cristiana (en el cas d’Itàlia). L’eurocomunisme condueix a experiències com 
la «Unió de l’esquerra» a França o el «Compromís històric» a Itàlia (Keucheyan, 2013).
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que abans eren considerats «exteriors» al camp polític. Això implica dues conseqüències impor-
tants: d’una banda, la multiplicació dels subjectes d’emancipació i, de l’altra, l’abandonament 
progressiu d’una concepció del poder «concentrat en l’Estat», a favor d’un enfocament «des-
centralitzat». Tal i com senyala Keucheyan (2013), els debats emancipadors dels anys noranta 
continuen versant sobre aquestes problemàtiques: el debat sobre la «multitud» de Negri i Hardt, 
la identitat i la teoria queer (Judith Butler i Eve Sedgwick), els teòrics del reconeixement (Axel 
Honneth, Nancy Fraser) o els pensadors del postcolonialisme, que també cerquen nous sub-
jectes polítics. Malgrat les diferències notables entre aitals enfocaments, tots tenen en comú la 
recerca dels actors que estan cridats a ser els protagonistes de les pròximes transformacions so-
cials.52 Així doncs, aquesta «crisi» del subjecte de l’emancipació i la seva multiplicació no es re-
munten pas a la caiguda del mur de Berlín, sinó a la dècada dels seixanta (Keucheyan, 2013).53

De la mà d’aquest debat sobre el locus del poder hi trobem una altra qüestió agermanada: 
la pròpia concepció del poder. Sense dubte, és força complicat conceptualitzar el poder. En 
aquest context, per a autors com ara Barnes (1990), el poder és una d’aquestes coses que la seva 
existència —com l’electricitat o la gravetat— només es manifesta mitjançant els seus efectes. 
D’aquesta manera passa que, del poder, en resulta més fàcil descriure les seves conseqüències 
que no pas identificar la seva naturalesa i fonament. És per això que sovint se sol parlar de 
formes de poder: polític, militar, econòmic, ideològic, religiós, acadèmic, científic, etcètera. 
També és freqüent referir-se a les seves fonts: possessió d’un territori, de mercaderies, de mitjans 
financers, d’armament, d’aptituds, d’habilitats, etcètera (López, 2004).

Tot i això, per la filosofia política occidental dominant en els nostres dies el poder so-
vint s’ha vinculat a les figures político-simbòliques del Leviatà o del Príncep. Efectivament, 
la influència d’alguns dels plantejaments filosòfics de Hobbes i Machiavelli han exercit una 
influència decisiva. Aportacions més recents com les de Max Weber han acabat de perfilar 
aquestes nocions majoritàriament acceptades sobre el poder. Així, per al sociòleg alemany el 
poder és la probabilitat que un actor —en una relació social— estigui en condicions d’imposar 
la seva voluntat malgrat la resistència i amb independència del fonament sobre el que es recolzi 
aquesta probabilitat (López, 2004). Wrong, per la seva banda, diu que el poder és la capacitat 
d’algunes persones per a produir efectes volguts i prevists en altres (López, 2006). Així, hi ha 

52 Al mateix temps, autors com Laclau, Benedict Anderson, Tom Nairn, Étienne Balibar i Habermas analitzen el concepte de 
«poble», en la seva relació amb la globalització (Nairn), la construcció europea (Habermas, Balibar) o l’aparició d’antagonismes 
en el si de les nacions (Laclau). Tots aquests autors consideren que el poble continua essent el principal vector d’emancipació, 
igual que en l’època moderna. Fins i tot pensadors de l’«esdeveniment» com Alain Badiou o Slavoj Zizek, per a qui el «subjecte» es 
constitueix en la fidelitat a un esdeveniment fundador, participen igualment d’aquesta recerca (Keucheyan, 2013).

53 La qüestió de la relació entre l’estructuralisme i la nova esquerra ha estat objecte de debat, especialment a l’hora de determi-
nar si entre els anys seixanta i vuitanta els moviments polítics estaven o no «en fase» amb l’estructuralisme. Aquí hi ha dues hipò-
tesis principals: la primera és la del «pensament del 68», formulada per Ferry i Renaut (1985). Per aquests autors, l’estructuralisme 
(Lacan, Foucault, Bourdieu i Derrida en particular) és «el pensament del 68», entenent que el pensament i el moment polític 
són símptomes d’un mateix fenomen cultural, que seria l’antihumanisme, en el sentit de crítica al «subjecte» clàssic. La segona 
hipòtesi diu que el 68 s’oposà radicalment a l’estructuralisme, una postura defensada per Lefebvre, Jacques Rancière, Castoriadis i 
Kristin Ross. Els moviments de 1960 i 1970 foren antiestructuralistes, segons aquesta visió, per dues raons: la primera és la causa 
de la temàtica de l’«alienació», un tema eminentment humanista que apunta a recuperar o fundar una «essència» pròpia de l’home 
que ha estat corrompuda pel capitalisme. La segona és que l’estructuralisme, en insistir en la «llarga durada» i les «invariants 
estructurals», és el contrari d’un pensament de l’esdeveniment; la idea que un esdeveniment pugui trastocar el curs de la història li 
és aliè. Com deia una frase clàssica represa com a pròpia per Lucien Goldmann, «les estructures no baixen al carrer» (Keucheyan, 
2013).
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tota una tradició que planteja una concepció de poder entès teleològicament com la capacitat 
d’un actor d’imposar la seva voluntat a altri, com a potencial per a la consecució d’objectius 
(Hobbes, 1983; Weber, 1979, 1998; Parsons, 1963).54 Alguns autors de la tradició de l’Escola de 
Frankfurt i Foucault (1982), especialment en la seva primera etapa, reforcen encara més aquesta 
línia de pensament que concep el poder com a dominació.55 En el cas d’aquest últim autor, el 
poder adquireix una dimensió disciplinària, concebuda com «estructura total d’accions» que es 
manifesta en els instruments, tècniques i dispositius que condicionen les accions dels subjectes. 
El poder esdevé un flux circular, estructural, «que penetra les ànimes i els cossos» dels indivi-
dus, esdevenint una «estratègia sense estratega» que ofega normativament la possibilitat d’acció 
col·lectiva, eventual font de poder per a (Máiz, 2003). Tal i com senyala Máiz (2003), es tracta 
d’un concepte de poder omnímode, històrico-transcendental, a mercè del qual amb prou feines 
resulta possible pensar la llibertat —negativa i positiva.

No és casual que quan avui hom cerca l’entrada «poder» en un diccionari de filosofia 
política se’l remeti a l’entrada «sobirania» (Raynaud i Rials, 2001). Això ja denota que certes 
concepcions del poder es troben profundament arrelades. Certament, hi ha tot un entramat 
teòric que vincula conceptes com «poder», «sobirania», «Estat», «violència», «coerció», «domi-
nació» i «autoritat». Per suposat aquest nus gordià teòric pertany al jóc de la política moderna 
occidental. Però aquest paradigma no és l’únic, ni tan sols a Occident: com veurem, altres en-
focaments vinculen més la noció de «poder» a «democràcia», «concertació», «acció col·lectiva», 
«llibertat» i «empoderament». En aquesta línia emergeix clarament la figura de Hannah Arendt 
com a recuperadora d’una noció de poder lligada a l’acció col·lectiva, un poder entès com a 
capacitat humana d’actuar de comú acord. Així, aquest poder sorgeix de la capacitat que tenen 
els individus no només d’actuar, sinó també per a concertar-se amb els altres i actuar d’acord 
amb ells (Arendt, 1997). Des d’aquesta perspectiva, a partir del fet de la pluralitat i diversitat 
constitutives de la comunitat, es constata que la seva unitat no està garantida per una essència 
objectiva i prèviament donada, sinó que s’ha de construir políticament. És per això que l’acció 
col·lectiva, més que un procés de descobriment, esdevé un procés de creació (Máiz, 2003; Ben-
habib, 1996). Una de les distincions clau en aquest context és la que es realitza entre Macht i 
Gewalt: el primer és el poder generat mitjançant interacció comunicativa dels membres d’una 
comunitat per a finalitats col·lectives; el segon és la disposició de recursos i mitjans de coacció 
per imposar decisions per part d’una autoritat política (Máiz, 2003). És la pròpia Arendt qui 
deslliga el concepte de poder del model d’acció teleològica i el configura com un efecte col·lec-
tiu i grupal de parla, en què l’enteniment esdevé pels participants una activitat autotèlica, una 
finalitat en sí mateixa (Máiz, 2003). Així concebut, cap autoritat política pot substituir en va el 
poder (Macht) per la coacció (Gewalt), i el vertader poder només pot provenir d’un espai públic 
exempte de coaccions (Máiz, 2003; Habermas, 2003). Així, el poder no el posseeix ningú, sinó 
que sorgeix dels individus quan actuen junts i desapareix quan aquests es dispersen de nou 

54 Per suposat, les concepcions del poder d’autors com Hobbes, Weber o Parsons són prou diferents i seria un error homolo-
gar-les; això no obstant, ens sembla pertinent inserir aquests autors dins d’una mateixa «tradició» que posa l’èmfasi en la vessant 
de dominació del poder.

55 Parlam de dues «etapes» en Foucault en tant que, en les seves últimes obres, s’observa un gir que obre el camí a la possibilitat 
teòrica d’un subjecte capaç de contribuir a la seva pròpia constitució, quelcom que era impensable en l’anterior univers disciplina-
ri de la seva primera etapa (Máiz, 2003).
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(Arendt, 1993).
Si l’aportació d’Arendt és de gran importància per a la teoria normativa del poder, en tant 

que permet copsar la reducció unilateral del poder a l’Estat, també és problemàtica pel seu excés 
en la direcció oposada: l’èmfasi en el poder com a acció col·lectiva i comunicativa. Tal i com ha 
criticat amb esma Habermas (1975), aquesta unidimensionalitat del poder com a concertació 
per part d’Arendt inclou alguns problemes com la supressió de les dimensions estratègiques de 
lo polític, la desconnexió de la política respecte de les seves relacions econòmiques i socials i, fi-
nalment, la incapacitat de copsar els fenòmens de dominació estructural. Així, tal i com senyala 
Máiz (2003), la teoria de l’acció d’Arendt solapa interferència i dominació: tota la dimensió 
sistèmica és considerada, per definició, estratègica i és rebutjada com a portadora de dominació. 
Així, sembla raonable pensar una teoria del poder que incorpori ambdues dimensions sense 
reduir unilateralment l’una a l’altra. Si és cert que la política no pot reduir-se a la competència 
pel poder i al repartiment del poder, tampoc no pot sintetitzar-se en un sol argument generatiu 
com a praxi de discussió pública, concebuda segons el model del debat filosòfic, i la concertació 
per a l’actuació comuna (Máiz, 2003).

Observa Máiz (2003) que la formulació normativa del poder de Heller (1999) és més equi-
librada puix que postula un principi de «sobirania dual» que sintetitza la democràcia directa i 
la democràcia representativa.56 Això permet obrir un espai teòric normatiu per al poder exer-
cit institucionalment per l’Estat democràtic juntament amb l’exercici actiu de la ciutadania. 
Aquesta concepció permet, per tant, posar sobre l’escenari dos arguments normatius impor-
tants. El primer és el de modular un republicanisme democràtic que assumeix com a irrenun-
ciable el llegat liberal dels drets individuals de la tradició constitucionalitsta, tot i que ampliats 
mitjançant la participació en les esferes social i política. El segon és que permet connectar 
normativament les demandes i valors democràtics amb els seus portadors formuladors, això és, 
els actors col·lectius. Tal i com diu la pròpia Heller (apud Máiz, 2003): «el caràcter utòpic de la 
utopia s’atempera pel fet que cada cert temps hi ha hagut moviments socials que la suscitaren 
reiteradament com un objectiu realista».

Així s’avança cap a una distinció entre dues concepcions generals del poder: el «poder 
sobre» —poder entès com a capacitat interessada d’aconseguir objectius — i «poder per a» —
poder com expressió de l’autonomia individual i col·lectiva, com a acció cooperativa. Es tracta 
d’una distinció que no sempre és fàcil de recollir empíricament però que és cabdal en aquest 
raonament. Diu Máiz (2003) que un tret recurrent de la teoria normativa de la democràcia és 
la fusió, sovint implícita i no elaborada, d’ambdós conceptes. I tot i que el fet de separar-los és 
una maniobra analítica, de difícil nitidesa ontològica, no fer-ho pot portar a diverses dificultats: 
per exemple, la incapacitat de distingir poder i dominació, la impossibilitat de donar compte 
del poder generat mitjançant l’acció col·lectiva o un dèficit d’elaboració normativa de l’articu-
lació entre el poder procedent de la mobilització col·lectiva dels ciutadans i el poder democràtic 
exercit des de les institucions de l’Estat (Máiz, 2003).

56 Es tracta, per tant, d’una valoració del poder com a producte de la participació cívica i la mobilització col·lectiva, no només 
en el moment fundador o constituent, sinó també en la política ordinària (Heller 1999).
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Taula 8: Distinció entre poder sobre i poder per a

Poder (sobre) Poder (per a)

transitiu (hi ha objecte i subjecte) intransitiu

autoritat empoderament/apoderament

restricció generació

suma zero suma variable

institucions actors

agregació deliberació

representació participació

polítiques públiques mobilització política

decisió contestació

dret cultures

esfera pública societat civil

consens conflicte

instrumental autotèlic

Font: Máiz, 2003: 84.

La visió de l’AGP es pot associar genèricament a un intent de reconstruir mitjans de vida 
sostenibles mitjançant la transformació de les vides quotidianes, autoalliberant-se de les lleis del 
mercat i la persecució del benefici privat, desenvolupant una diversitat de formes d’organització 
a diferents nivells, i formant una economia i política descentralitzada i basada en dret de les 
comunitats a fer servir els seus propis recursos i planificar el seu propi desenvolupament amb 
equitat i autonomia com a valors bàsics (Starr, 2000). Les mateixes cròniques de les conferèn-
cies i reunions informals de l’AGP són tota una demostració de la clara voluntat d’innovació i 
experimentació política de molts dels grups que hi participaven. Les discussions apassionades 
de la Cimera europea de l’AGP a Leiden són un dels exemples més il·lustratius d’això. Allà, el 
tema central de debat no era pas eliminar el poder —com sovint s’ha interpretat—, sinó trobar 
les maneres més efectives de descentralitzar-lo gestionar-lo. Així, més que eliminar lideratges, 
es tractava d’endegar un procés d’empoderament que els permetés multiplicar (Juris, 2008).

Aquesta noció, la d’empoderament, apoderament o empowerment, ha esdevingut un dels 
termes de moda en diverses àrees i disciplines que van des de la gestió empresarial fins a la pe-
dagogia i l’ensenyament, passant pels informes i projectes de desenvolupament del Sud, alguns 
d’ells sota l’empara del propi Banc Mundial (2002).57 L’origen del seu ús contemporani se sol 
associar al conegut enfocament de Paulo Freire de l’educació popular (1983), tot i que aquest 
autor no arribà a fer servir el terme «empoderament», sinó que parlà sempre d’«emancipació» 
(Bentancor, 2011). En l’alfabetització freireana es mira d’endegar una estratègia que propicia 
que grups marginats (dones, indígenes, etcètera) puguin incrementar el seu poder, això és, que 
accedeixin a l’ús i control dels recursos materials i simbòlics, guanyin influència i participin del 

57 Autores com Bentancor (2011) han senyalat que podria ser inapropiat fer servir com a sinònims els termes «empowerment» i 
«empoderament» puix que hi poden haver diferències semàntiques que impliquin problemes teòrics.
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canvi social. Aquest procés és paral·lel al d’una presa de consciència creixent pel que fa els propis 
drets, capacitats i interessos, i de com aquests es relacionen amb els d’altres persones, amb la 
finalitat de participar d’una posició més sòlida en la presa de decisions i estar en condicions 
d’influir en elles (Pérez de Armiño, 2000).

Tanmateix, el principal impuls del terme es deu als moviments feministes i sorgits de la 
feina amb comunitats d’afrodescendents, fins al punt que el terme apareix per primera vegada 
el 1976 en l’obra de Barbara Solomon (1976), que treballa precisament amb aquestes comu-
nitats. Més de deu anys després apareix l’obra de Caroline Moser (1989), que proporciona un 
nou impuls a l’ús del terme, en aquest cas vinculant l’empoderament a una anàlisi de gènere. 
Seria durant la dècada de 1990 que el terme es dissemina per diferents àrees i disciplines, fent-
se servir a nivell acadèmic, polític i en la formulació de polítiques socials (Bentancor, 2011). 
En general, l’empoderament està relacionat amb el desenvolupament d’almanco tres tipus de 
poders: el social, entès com l’accés a la base de la riquesa productiva, el polític, entès com accés 
al procés de presa de decisions i el psicològic, entès com el sentit de capacitat individual i cons-
cienciació (Friedman, 1992). D’aquesta manera l’empoderament pot entendre’s com un procés 
mitjançant el qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme 
com a grup social per impulsar canvis positius de les situacions en què viuen. Aquest empode-
rament funciona quan persones, grups, organitzacions i comunitats exerceixen més i més poder 
sobre les seves pròpies vides, guanyant en autosuficiència i autonomia (López, 2004; 2006, 
Bentancor, 2011). Val a dir que s’han fet nombroses definicions del terme, tot i que la majoria 
d’elles incorporen la seva dimensió processual i individual/col·lectiva. Així, per exemple, s’ha 
definit com «un procés que contribueix a que les persones i les seves organitzacions puguin ser, 
fer i decidir per sí mateixes» (COSUDE, 2004); o també com «un procés polític i material que 
augmenta el poder de l’individu i del grup, la seva resistència i la seva capacitat d’actuar per sí 
mateixos» (Ferguson, 1998). Si «emancipar» té un sentit d’alliberament —emancipare, que en 
la seva arrel té a veure amb mà (manus) i el verb collir (cápere)—, d’alliberar-nos de les «mans» 
que en tenen sotmeses, aleshores l’empoderament és la potenciació de les pròpies capacitats o 
poders (Martínez Guzmán, 2001). En aquest sentit l’empoderament seria una versió positiva 
de l’emancipació. Queda pendent, tanmateix, en la immensa majoria de les aproximacions a 
l’empoderament, una anàlisi en profunditat del poder.

3. L’AGP I L’APOSTA PER LA DESOBEDIÈNCIA I LA DIVERSITAT TÀCTICA

No es pot entendre el posicionament i l’evolució de l’AGP pel que fa la qüestió de la noviolència 
sense lligar-ho al conjunt del moviment, d’una banda, i al compromís amb la democràcia direc-
ta, de l’altra. Sense anar més lluny, el mateix manifest estableix un lligam entre acció directa, 
democràcia i desobediència civil:

[l]’acció directa democràtica, que porta en sí mateixa l’essència de la desobediència civil no violen-
ta als sistemes injustos, és [...] l’únic camí possible per aturar els embats dels poders corporatius i 
estatals. També té un element essencial de la immediatesa. No jutjam, emperò, a qui empren al-
tres formes de resistència, davant determinades circumstàncies (AGP, manifest, veure annex).



444

CAPÍTOL 6

És per això que en aquesta secció abordarem l’anàlisi de la filosofia política de l’AGP pel 
que fa la seva aposta per la desobediència i les tàctiques d’acció activista. Ens aproximarem, 
en primer lloc, a la noviolència i la desobediència civil, mirant de treure l’entrellat de la seva 
complexa definició i articulació. A continuació abordarem el debat violència/noviolència, con-
textualitzat en el cicle de protesta del moviment «antiglobalització». Tot això ens permetrà, 
finalment, entrar de ple a veure el model de la «diversitat tàctica» des d’un punt de vista des-
criptiu, primer, i valoratiu i crític, després.

3.1. LA NOVIOLÈNCIA I LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL

La noviolència i la desobediència civil són pràctiques que cal emmarcar d’alguna manera per-
què la seva polisèmia i riquesa de manifestacions les converteixen en un repte per a qualsevol 
intent d’anàlisi sistemàtica i rigorosa. És per això que en aquesta secció mirarem d’esbossar un 
marc teòric que ens permeti orientar-nos i extreure alguns dels trets principals que més útils en 
seran per afrontar l’estudi del procés de l’AGP en el context del moviment «antiglobalització».

3.1.1. DE LA DESOBEDIÈNCIA «PREPOLÍTICA» A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL

Hi ha certa confusió pel que fa l’ús dels termes «desobediència civil» i «acció directa», que es fan 
servir en cercles activistes i acadèmics. Sovint els seus significats es confonen. La desobediència 
civil es pot considerar una forma específica d’acció política extraparlamentària que implica un 
incompliment de la llei que es considera injusta. S’ha de dir que aquest incompliment és públic, 
deliberat i basat en principis. Els actes de desobediència civil pressuposen l’existència, per tant, 
d’un Estat de dret i d’unes institucions de democràcia liberal. L’incompliment de la llei es fa 
servir, per tant, com una denúncia de la seva injustícia. Els exemples clàssics de desobediència 
civil els trobam en el moviment pels drets civils, en el moviment contra la guerra del Vietnam 
i en els bloquejos i ocupacions del moviment antinuclear (Conway, 2003). Tal i com afirma 
Capella (1993), aquestes formes d’acció no només han tingut èxit sinó que han obtingut reco-
neixement i autoritat moral.

Es podria considerar que hi ha una mena de desobediència personal que ha estat present 
des de sempre i que té més a veure amb la coherència amb els dictats de la consciència (sovint 
d’inspiració religiosa) que no pas amb una estratègia premeditada de transformació de lleis pú-
bliques. Aquests casos es podrien considerar desobediències «prepolítiques» (Etxeberria, 1997, 
2001; Fernández Buey, 2004). En canvi, la desobediència realitzada explícitament amb la in-
tenció de transformació política és un fenomen recent: s’intueix per part d’Étienne de la Boëtie 
(1986) quan observa que allò que en darrera instància sosté el poder no és més que la col·labo-
ració dels súbdits; tanmateix, aquesta desobediència de caire polític comença a prendre forma 
a partir de les iniciatives i reflexions de personalitats com Thoreau i Gandhi. De fet, l’obra de 
Thoreau (1987) es considera el paradigma més autèntic de la desobediència civil entesa no pas 
com una teoria en el marc de la democràcia liberal sinó, sobretot, com una praxis i una actitud 
vital (Casado da Rocha, 2001). Si històricament —i encara avui— hi ha una dimensió religiosa 
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a l’hora de fonamentar la desobediència, la realitat és que avui s’han fet esforços per justificar-la 
secularment, cosa que permet generalitzar la proposta al conjunt de la societat.58 La referència 
decisiva aquí són el Drets Humans (Etxeberria, 2001).

La qüestió de la «desobediència civil», un terme d’encunyació força recent, vincula l’obli-
gació política i l’obligació moral. Això, en un sentit més general, connecta l’ètica, el dret i la 
política (García Marzá, 2001). S’han fet importants esforços teòrics per definir, acotar i em-
marcar la desobediència civil en el marc dels estats democràtics liberals (Malem Seña, 1988; 
Ugartemendia, 1999). És cert que existeixen veus crítiques que entenen que la desobediència 
civil representa una feblesa del sistema democràtic (Cohen, 1971; Spaemann, 1980), si bé s’han 
realitzat importants esforços en una línia oposada: entendre la desobediència civil com a con-
tribució necessària per a qualsevol ordre democràtic (Habermas, 1988, 1998; Rawls, 1978). En 
aquesta línia, per exemple, la visió de Habermas (1988) és que l’Estat democràtic no s’esgota en 
el seu ordenament jurídic.

En el pas de la desobediència «prepolítica» a la desobediència civil així com la coneixem ac-
tualment hi juga un paper clau el terme «civil». Aquest indica l’existència d’una sèrie de condici-
ons per considerar lícita la desobediència a les lleis en un context democràtic. Així, per exemple, 
Rawls (1978) defineix la desobediència civil com una acte públic i no violent que es realitza de 
manera conscient i política i que és contrari a la llei.59 Aquesta desobediència es realitzaria amb 
el propòsit d’ocasionar un canvi en la llei o en els programes de govern.60 A més a més, se sol 
considerar que la desobediència civil s’ha de limitar a casos clarament injustos, s’han d’haver 
esgotat amb anterioritat tots els recursos legals disponibles i, finalment, els actes de desobedi-
ència no poden posar en perill el marc constitucional (García Marzá, 2001). Aquests requisits 
palesen amb claredat la diferència entre la desobediència civil i altres formes de desobediència 
com ara la «desobediència revolucionària» (que no respecta el marc constitucional ni refusa l’ús 
de la violència) o la «desobediència criminal» (García Marzá, 2001).

Avui per avui, amb les experiències acumulades dels darrers cicles de protesta, autors com 
Etxeberria (2001) estableixen definicions força canòniques de la desobediència civil. Per aquest 
autor, la desobediència civil seria

la que desobeeix les lleis de l’ordenament jurídic de manera intencionada, amb finalitats polí-

58 Sobre la influència cristiana de la desobediència civil es por consultar Bilbao Alberdi (2001).

59 Sobre els aspectes jurídics de la desobediència civil es pot revisar Sainz de Rozas (2001).

60 Seguint l’explicació de García Marzá (2001), a continuació explicitam cadascun d’aquests requisits: (1) Un acte públic. L’acte 
desobedient ha de ser públic en dos sentits principals: s’ha de donar a conèixer obertament i fins i tot s’ha d’anunciar prèviament 
a les autoritats corresponents; també, en el sentit que es dirigeix a principis públics, això és, a allò que afecta a tots els ciutadans 
en general. (2) Un acte no violent. La desobediència civil apel·la al caràcter simbòlic de l’acció. Amb això s’expressa la renúncia a 
l’ús de la violència i la garantia de la integritat física i moral de les persones. Indirectament, a més, es mostra una fidelitat a la llei 
i la inclusió de l’acte de protesta dins dels límits constitucionals. (3) Un acte conscient i polític. Es considera com a desobediència 
civil un acte que, també, sigui polític. No només en el sentit de dirigir-se a al poder polític, sinó també perquè és un acte dirigit i 
justificat per principis polítics. També ha de ser un acte conscient, en referència a la intencionalitat de l’acció, que no és altra que 
la finalitat de provocar un canvi en la legislació o en l’acció del govern. Finalment, l’acció conscient també implica que l’autor 
coneix i està disposat a acceptar les possibles conseqüències dels seus actes. (4) Un acte contrari a la llei. La desobediència, ja 
sigui directa o indirecta (violant la llei en disputa o una tercera llei per atreure l’opinió pública), ha de violar la llei per definició. 
Assumir-ne les conseqüències és, segons Rawls, el preu que s’ha de pagar per convèncer la gent de la base moral de les nostres 
reivindicacions.
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tiques de millora social, expressada de manera pública i noviolenta, i des de la disposició a as-
sumir les conseqüències penals que d’aquesta se’n puguin derivar (Etxeberria, 2001: 67).

L’autor, que situa les accions de desobediència civil en el context de règims «suficientment 
democràtics» —excloent desobediències revolucionàries—, n’estableix quatre condicions de le-
gitimitat de tall deontològic, això és, que remeten a principis. En primer lloc, s’ha de desobeir 
en vistes a generar lleis que mereixen ser obeïdes. Així, en la pròpia desobediència hi ha d’haver 
un reconeixement de la necessitat de la legalitat democràtica per a la convivència humana. En 
segon lloc, la desobediència han d’estar en joc els drets fonamentals de les persones que són 
ignorats o fins i tot negats per les lleis. Així, en el marc de la pluralitat no té sentit practicar la 
desobediència per defensar opcions partidistes, ja que es considera que aquestes opcions s’han 
de defensar des de la dinàmica de les majories i les minories. A més a més, en tercer lloc, el 
contingut material de l’acte de desobediència no ha de suposar un trencament dels drets fo-
namentals de ningú, de manera que s’ha de tractar de formes d’actuació no violentes. Això és 
així per una qüestió de coherència, però també de precaució: si les causes que es defensen fossin 
equivocades, qui en pagaria les conseqüències serien les pròpies persones desobedients, ningú 
més. Finalment, en quart lloc, la desobediència civil amb intenció política hauria d’estar dispo-
sada a acceptar les conseqüències penals de l’acció (Etxeberria, 2001).

A més a més d’aquestes condicions de legitimitat, segons l’autor hi ha un conjunt de condi-
cions conseqüencialistes i pròpies de la raó prudencial: si les primeres donen «dret» a la desobe-
diència, les segones l’aconsellen. Així, la desobediència ha d’aspirar a articular dialècticament 
l’ètica de la convicció (principis i drets) i l’ètica de la responsabilitat (conseqüències), en termi-
nologia weberiana. Això vol dir que l’actuació basada en principis ha de preveure —especial-
ment quan es fa el salt del pla individual al pla col·lectiu i polític— les conseqüències de l’acció 
en altres persones. Així, s’ha d’actuar de manera que s’apunti a un augment de la realització dels 
drets de les persones, no pas a una disminució. Endemés, l’acció desobedient també aconsella 
un càlcul del possible càstig i dels efectes beneficiosos que aquest pot tenir per a la causa: així, 
el desobedient pot veure en el càstig penal el punt de concentració de les contradiccions del que 
ell vol denunciar i canviar. En aquesta línia, s’ha senyalat la necessitat d’haver esgotat totes les 
vies legals abans de recórrer a la desobediència civil. Així, en aquest sentit d’acció de darrera 
instància, se satisfan criteris deontològics i «conseqüencialistes» ja que es mostra respecte per 
la legalitat democràtica i seria un mode d’explorar les vies menys traumàtiques en la recerca 
de canvis.61 Finalment, l’eficàcia també és un criteri a tenir en compte. Si a nivell individual 
aquesta eficàcia es pot reduir a la conformitat entre principis i accions, quan es passa a un pla 
col·lectiu i polític el criteri de validesa i eficàcia el marca el grau d’acceptació social de la causa 
(Etxeberria, 2001).

Val a dir que, malgrat els grans esforços teòrics per caracteritzar de manera completa la 
desobediència civil, la realitat de les múltiples i originals experiències de desobediència conver-
teixen en problemàtica la seva definició i marc deontològic. La realitat és que, com bé reconeix 
el propi Etxeberria (2001), hi ha moltes altres estratègies polítiques de desobediència civil: des 

61 Quan les vies legals són molt lentes i la urgència de la causa així ho justifica, no caldria que s’haguessin exhaurit totes les vies 
legals per recórrer a la desobediència civil.
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de la dels «clàssics» com Thoreau, Gandhi, Martin Luther King o Chaves fins al pacifisme, 
passant per les estratègies de desobediència per reclamar drets econòmics i socials per part de 
moviments com els «sense terra», les que són per motius ecològics —inclòs el sabotatge—, i la 
desobediència civil a les lleis d’estrangeria (a Europa). I a tot això se li ha d’afegir que existeix 
tot un ventall de grups i movimens que practiquen la desobediència civil de manera implícita, 
això és, que tot i no teoritzar-la ni convertir-la en una bandera de la seva acció, han organitzat 
de fet les seves lluites polítiques i socials fonamentalment a través d’estratègies desobedients. 
Exemples molt clars serien el moviment obrer i el feminista.

El cicle de protesta protagonitzat pel moviment «antiglobalització» també ha posat en pràc-
tica la desobediència civil en les seves manifestacions i contracimeres. De fet, autors com Iglesias 
(2001/2002) consideren que la desobediència civil ha esdevingut un instrument d’intervenció 
fonamental dels nous moviments socials, que han sabut rearmar-la conceptualment i discursiva 
com una estratègia de praxi política. Aquest mateix autor critica algunes delimitacions concep-
tuals abstractes que han abordat l’estudi de la desobediència civil sense parar l’atenció neces-
sària a la seva fenomenologia històrica.62 Per això es considera que cal mirar de construir una 
caracterització flexible i versàtil de la desobediència civil com a forma d’intervenció d’alguns 
moviments socials en diferents contextos polítics, geogràfics i històrics. Per això cal aprofundir, 
segons l’autor, en l’examen de categories com la violència política —com moltes expressions de 
la pràctica revolucionària—, l’acció institucional/no institucional, la publicitat, la qüestió de 
les sancions, la visibilització dels conflictes, l’escenari del simbòlic com espai d’enfrontament, 
etc. Totes aquestes categories, més enllà de la seva vinculació teòrica amb la desobediència civil, 
tenen rellevància pel fet que són imprescindibles per analitzar les pràctiques polítiques d’una 
infinitat de subjectes i moviments socials. Així, la desobediència cal veure-la també com un 
fenomen que es vincula a circumstàncies, fases i processos determinats (Iglesias, 2001/2002).

En un intent d’emmarcar i contextualitzar la desobediència civil en el context del movi-
ment «antiglobalització», Iglesias (2001/2002) planteja quatre requisits per delimitar aquesta 
pràctica. En primer lloc, la desobediència civil es presenta com un acte o conjunt d’actes inter-
relacionats que representen la violació d’una norma jurídica o d’una prohibició o ordre de l’au-
toritat amb pretensions de legitimitat davant la societat. En segon lloc, aquesta desobediència 
s’emmarca en un context normatiu flexible no necessàriament democràtic, això és, que conté 
espais oberts a formes de confrontació amb el poder, fora de la legalitat, distintes de la violència 
política. En tercer lloc, l’objectiu fonamental de la desobediència civil es centra a construir un 
escenari de conflicte simbòlic que permeti que l’enfrontament es produeixi; així, l’objectiu no 
passa necessàriament per una «victòria» —com podria ser la derogació o modificació d’una 
llei o un canvi de programa del govern—, sinó que pot pretendre únicament una visibilitza-
ció pública d’aquest conflicte mitjançant l’enfrontament que exclou voluntàriament l’ús de la 
violència política per part de l’actor desobedient. Finalment, en quart lloc, la desobediència 
civil, expressada com a pràctica de moviment, no respon necessàriament a un esgotament previ 
de recursos; al contrari, l’estratègia ha de respondre a una anàlisi sobre l’eficàcia i la virtut de 
diferents formes d’intervenció.

62 Així, es considera que alguns d’aquests plantejaments ensopeguen amb problemes com l’exclusió d’experiències històriques 
importants (Iglesias, 2001/2002).
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Aquest plantejament més laxe de la desobediència civil adquireix una rellevància molt es-
pecial pel que fa la qüestió de la violència/noviolència en el context del moviment antigloba-
lització. Tal i com argumenta Fernández Buey (2004), tota desobediència civil implica certa 
forma de violència durant el seu exercici.63 A més, si tenim en compte el caràcter col·lectiu de la 
desobediència civil i la seva intenció ètico-política, cal admetre —d’acord amb la psicologia so-
cial— que quan la desobediència civil es presenta vinculada explícitament a una pràctica social 
emancipadora o alliberadora és difícil excloure totalment l’ús d’alguna forma «calculada» de 
violència, fins i tot en la seva accepció restringida. Així, per poder seguir parlant de la dimensió 
«civil» de la desobediència, hem d’entendre «calculada» no en el sentit d’una instrumentalitza-
ció o manipulació del mitjà que es fa servir, sinó en el sentit de la relació mitjans-fins, és a dir, 
com a previsió que no descarta l’ús legítim d’alguna violència —fins i tot física— però que, 
precisament per això, s’autoconté i manté la violència pròpia dins de certs límits (Fernández 
Buey, 2004). Amb això veiem que el debat sobre si la noviolència ha de ser constitutiva de la 
desobediència civil està lluny de ser resolt. Tanmateix, hi ha força consens en el fet que no es 
podrà considerar «civil» un acte de desobediència més enllà de cert límit: la presència en la 
conducta desobedient d’una violència entesa com estratègia premeditada que menysprea els 
drets fonamentals i la lliure formació de la voluntat democràtica (Fernández Buey, 2004). En 
la secció següent abordarem amb més detall la qüestió de la noviolència i procurrem treure’n 
l’entrallat teòric que l’acompanya.

3.1.2. UN MARC TEÒRIC PER A LA NOVIOLÈNCIA

Com qualsevol altra idea, la noviolència és una construcció històrica i social. Alguns dels seus 
teòrics contemporanis (Sharp, 1973; López, 2006) la defineixen, de manera aproximada, com 
una manera de gestionar i transformar els conflictes que —encara que no ens ho sembli— ha 
estat molt present en tota la història de la humanitat. Si ens fixam en les seves pràctiques, la 
podem identificar amb tot un conjunt d’estratègies i procediments de lluita, estira-i-arronsa i 
de pressió política i social. Però la noviolència també s’ha manifestat com tota una doctrina dels 
canvis socials que ha gaudit d’èxit en els indrets on s’ha aplicat i s’hi han donat una sèrie de 
condicions i circumstàncies favorables; avui, comença a ésser freqüent identificar-la amb moltes 
experiències històriques.64

63 Ara bé, cal precisar que la violència es pot entendre en sentit ample (que inclou la violència estructural, la violència psicolò-
gica o moral, la violència simbòlica o violació d’una norma generalment acceptada) o en sentit restringit (ús de la força física 
sobre les persones o les coses) (Fernández Buey, 2004).

64 Sovint la paraula «noviolència» tot d’una remet a les figures de Mohandas K. Gandhi i Martin Luther King, fill. Curio-
sament, les campanyes noviolentes empreses per aquestes figures no són precisament representatives de tota l’acció noviolenta. 
Tan és així que hi ha qui considera que les accions de Gandhi i Luther King són certament atípiques i excepcionals pel que fa la 
pràctica general de la noviolència (Sharp, 2005). En realitat, diverses cultures han acollit l’acció noviolenta, en molts períodes de 
la història i en les condicions polítiques més diverses. L’acció noviolenta ha tingut lloc a Occident però també a l’Orient; en països 
industrialitzats i en altres no industrialitzats; sota democràcies constitucionals, però també contra imperis, ocupacions militars 
externes i sistemes dictatorials. Una acció noviolenta empresa per una sèrie ben heterogènia de grups que han actuat moguts per 
les més diverses causes. La noviolència és un fenomen, doncs, ben antic i present (Sharp, 2005).
Malauradament la historiografia no ha parat atenció a l’acció noviolenta i avui és possible que bona part de la història de l’acció i 
les tècniques noviolentes s’hagi perdut per sempre. Les explicacions d’aquest «oblit» de la noviolència per part de la nostra manera 
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Tot i això, hi ha una sèrie de confusions que des de sempre han girat al voltant de la no-
violència. I és que existeixen estereotips i interpretacions errònies que presenten la noviolència 
d’una manera força distorsionada. En primer lloc, és fals que la noviolència sigui només la 
renúncia a l’ús de la violència; en realitat és tot un projecte de transformació social i personal i 
que va molt més enllà de la conciliació i la negociació. A més, la noviolència res té a veure amb 
la passivitat i la submissió; ans al contrari, és acció per excel·lència, que necessita preparació i 
aprenentatge i altes dosis de valentia i subversió (Ortega i Pozo, 2005; López, 2006).

Alguns teòrics han fet referència a l’«esguard violentològic» (Muñoz, 2001; Ortega i Pozo, 
2005) que domina la manera en què s’observen els conflictes i que fa que sovint se sobrevalori 
—epistemològicament i, per tant, metodològicament— el pes, la importància i la presència de 
la violència. En qualsevol cas, malgrat tots els precedents històrics que suporten l’acció novio-
lenta, encara és una teoria i una pràctica en fase de construcció i d’experimentació. Endemés, 
algunes de les seves premisses resulten ben interessants com a alternativa metodològica a l’hora 
d’abordar els conflictes: no incorporar més violència al món, pertorbar intel·lectualment les le-
gitimacions de la violència i cercar amb afany opcions pacífiques davant dels conflictes (López, 
2001).65

El sòl de la noviolència són els conflictes. Des del punt de vista dels estudis per a la pau, 
la noviolència es presenta, sobretot, com una nova mirada i una nova metodologia per abastar 
els conflictes (Martínez Guzmán, 2001). Aquest marc teòric de referència estableix, doncs, una 
definició de conflicte força canònica: aquelles situacions de disputa o divergència en les que 
existeix una contraposició d’interessos, necessitats, sentiments, objectius, conductes, percepci-
ons, valors i/o afectes entre persones o grups que defineixen llurs metes com a mútuament in-
compatibles (Ruiz Jiménez, 2004). Es considera que, entre les persones, els conflictes inherents 
a les relacions humanes i són tan inevitables com necessaris per al canvi (Ortega i Pozo, 2005; 
Lederach, 1995), puix que s’identifiquen amb processos interactius i encarnats en cada context 
social. És important, però, tenir ben present que en cada conflicte existeixen una multiplicitat 
de respostes (Fisas, 1998). D’aquesta manera, els conflictes no són ni positius ni negatius en sí 
mateixos; més bé seran positives o negatives les lleres —les regulacions— que emprenem per 
abordar-los (Muñoz, 2001). Així es trenca la sinonímia conceptual que identifica conflicte amb 
violència.

Dit això, tanmateix existeixen moltes maneres de definir els conflictes, de classificar-los, 
de caracteritzar-los i d’afrontar-los en funció de factors com la seva escala —interpersonals, 
internacionals, etcètera—, el tipus d’actors implicats, o el nivell de violència que desenvolupin 
aquests actors. I el problema certament és aquest, que sovint els conflictes desemboquen en 
violència —igual que sorgeixen d’ella. Els tipus de conflictes depenen del criteri que adoptem 
per classificar-los. Per exemple, hom pot fer-ho a partir de la percepció que es tengui d’ells (i així 

de mirar el passat són múltiples. Possiblement les dues més importants tenguin a veure amb la pròpia epistemologia de la ciència 
historiogràfica. La metodologia científica occidental ha mirat fins ara el passat des d’un esguard «violentològic» —sobrevalorant 
la importància dels fets violents en la història; infravalorant el pes dels processos no violents o pacífics—, d’una banda, i això 
acompanyat d’una mirada excessivament «hegeliana» de la història. Això vol dir que sovint s’ha sobrevalorat el paper de les elits 
com a motors de la història, obviant els processos «des de baix» (Muñoz, 2001).

65 Des del propi nucli de la violència —ens recorda Lederach (2007)—, es tracta d’introduir en la lògica de la violència un 
efecte d’incertesa, rompre la cadena convencional del conflicte (la retroalimentació) i projectar, amb efecte demostració, que les 
solucions sense violència són possibles.



450

CAPÍTOL 6

parlarem de conflictes latents, emergents o manifests). Una altra manera és segons la magnitud 
o dimensions (parlant de conflictes intrapersonals, interpersonals, intragrupals, intranacionals, 
internacionals o mundials; tractables o intractables). Certament hi ha moltes classificacions. 
Una que sintetitza la resta és la de Burger Arfelis (París, 2009), que distingeix els conflictes 
segons els col·lectius implicats (intrapersonals, interpersonals i socials internacionals, socials 
ecològics o socials interculturals), llurs causes (històriques, polítiques, ideològiques o econòmi-
ques), el tipus de comportament (d’evitació, de competitivitat, de col·laboració, de complaença 
i transigència), la temàtica (d’interessos, estructurals, de relació, d’informació i de valors) i la 
percepció (latents, reals i pseudoconflictes).

En qualsevol cas, aquesta amplitud davant dels conflictes fa que els teòrics de la noviolèn-
cia es plantegin la possibilitat de les respostes, regulacions i mediacions pacífiques a situacions 
conflictives. Si conflicte i violència interrompen la seva clàssica relació de sinonímia, és possible 
estudiar aquelles regulacions pacífiques —«imperfectes», en termes de Muñoz (2001)— que 
són presents en la realitat i en la nostra història. Però si això ja suposa un canvi important pel 
que fa l’estudi i l’acció davant dels conflictes, encara és més important entendre la següent tesi: 
davant de cada conflicte existeixen una multiplicitat de respostes, sí, però són aquells conflictes 
regulats pacíficament els que propicien el canvi social en un sentit empoderador (Fisas, 1998). 
O, en paraules de Lederach (2007), el «canvi social constructiu». En qualsevol cas, almanco sí 
que els conflictes representen situació d’aprenentatge quan són regulats pacíficament (Baruch 
i Folger, 1996).

Durant els anys s’han anat emprant de manera majoritària diverses terminologies pel que 
fa l’acostament i «tractament» dels conflictes. Tres en són les més importants: resolució (anys 
1950 i 1960), gestió (dècades dels 1970 i 1980) i transformació (a partir dels 1990). Aquesta 
darrera emfatitza els conflictes com a processos i el seu «tractament» també com a procés. Un 
procés que, per cert, és d’aprenentatge, reconeixement i empoderament (París, 2009). Més que 
una eina teòrica i analítica, la transformació pacífica dels conflictes és una metodologia que té 
una finalitat concreta: la superació dels conflictes mitjançant la reconciliació de les parts i la 
reconstrucció de les relacions humanes.66 Així, l’objectiu és l’enfortiment de les relacions (hu-
manes) pacífiques i el seu manteniment en el futur. Tanmateix, l’experiència de transformació 
de conflictes afecta de manera personal, relacional, estructural i cultural (Lederach, 1998), de 
manera que la seva pràctica i les seves repercussions van molt més enllà del marc conflictual 
en què neix. Galtung (2003b) ho expressa mitjançant la noció de transcendència, entesa com 
el resultat de la transformació creativa d’un conflicte a mercè de l’esforç per superar els marcs 
mentals de les persones que hi participen i que, alhora, amplia l’espectre de propostes accep-
tables, mútuament satisfactòries, amb l’objectiu de fundar una convivència sempre oberta a 
noves oportunitats per al diàleg. Com bé senyala Lederach (1998), la passa més important que 
fa aquest enfocament és la de no reduir els conflictes al seu coneixement.

Si el primer gran pilar de la noviolència són els conflictes, el segon pilar és la seva contra-
part: la violència. Amb la violència passa sovint que és més fàcil fer-ne classificacions que no 
pas definir-la. Tothom té certa intuïció sobre què és la violència —independentment de si la 

66 No oblidem pas que els conflictes no es poden estudiar de manera aïllada i cal comprendre que en realitat s’estableixen unes 
xarxes conceptuals entre conflicte, cooperació, percepció i poder.
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considera justa o legítima o no—, però certament resulta força complicat fer-ne una concep-
tualització fidel a aquesta intuïció i que, alhora, sigui prolífica des del punt de vista teòric i 
operatiu. En aquest sentit, no és casual que classificacions de violències n’hi hagi moltes; cadas-
cuna d’elles —sovint complementàries— obeeix, potser, a plantejaments pragmàtics, això és, 
compleix determinades funcions en contextos concrets.

Així, per exemple, veiem com per a Adela Cortina (1997) hi ha tres manifestacions bàsi-
ques de la violència: l’expressiva, la instrumental i la comunicativa. Aquesta taxonomia resulta 
ser molt útil quan hom vol estudiar la qüestió de l’ètica global, per exemple (Fisas, 1998). En 
canvi, la distinció entre violència directa i violència estructural (vertical i horitzontal) de Gal-
tung és molt adient per abordar assumptes com la desigualtat, l’exclusió i el desenvolupament 
(Fisas, 1998), i pot aplicar-se tan a nivell intern dels Estats com a nivell interestatal (Martínez 
Guzmán, 2001). En contextos de conflictes armats, en canvi, sol resultar útil distingir entre 
quatre violències: física, directa, estructural i cultural (Fisas, 1998). També es parla de violència 
emotiva, cognitiva o conductual, quan ens referim a les bases intersubjectives del seu reconei-
xement (Martín Morillas, 2004). I filant més prim també es parla de violència directa orga-
nitzada, distingint-la analíticament de la violència directa «impulsiva» (López, 2006). Altres 
classificacions són la de violència moral, psicològica, política o social (Ortega i Pozo, 2005), 
mentre que des dels feminismes es complementa la classificació de Galtung introduint-hi la 
dimensió de gènere i reconeixent la violència contra les dones (Martínez Guzmán, 2001). Fins i 
tot s’ha arribat a parlar de la «violència epistemològica» com una variant de la violència cultural.

De tot el garbuix d’exemples que podem trobar n’hi ha un que es considera canònic pel que 
fa els estudis per a la pau. Es tracta de la ben coneguda la distinció que establí Johan Galtung 
(1969) entre «violència directa» i «violència estructural» (Galtung, 1969) i, anys després, fent 
una passa més enllà en la seva recerca, parlant també de la noció de «violència cultural». Però 
abans de començar a esbossar aquest trinomi de la violència, caldria tenir una precaució con-
ceptual: el simple fet de referir-nos a la «violència directa», «estructural» o «cultural» ens força 
ja a filar més fi i esclarir, primer de tot, quin sentit li estem donant al terme «violència».

Una dissertació sobre la violència desbordaria tant els objectius de la present recerca, de 
manera que aquí ens centrarem a fitar la violència partint de l’accepció amb la que Galtung ha 
treballat, i que fet i fet li ha dut a establir els tres tipus o nivells de violència. Seguint Galtung 
(2003a: 9), doncs, la violència pot entendre’s com «afronts evitables a les necessitats humanes 
bàsiques, i més globalment contra la vida, que rebaixen el nivell real de satisfacció de les neces-
sitats per sota del que és potencialment possible». Així, com explica Vicenç Fisas,

la violència es fa present quan els éssers humans es veuen influïts de tal manera que les seves 
realitzacions efectives, somàtiques i mentals es troben per davall de les realitzacions potenci-
als. La violència quedaria així definida com la causa de la diferència entre el potencial i l’e-
fectiu, i l’espectre de violència apareixeria, per tant, quan per motius aliens a la nostra volun-
tat no som allò que podríem ser o no tenim allò que hauríem de tenir (Fisas, 1998: 25).

Aquest enfocament obre un nou camí conceptual: el de la pau positiva i el de la violència 
estructural. Així, la pau deixa de ser absència de violència directa per a convertir-se en una 
noció plena de contingut i prolífica quant a estratègies pràctiques emancipadores. Repassem, a 
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continuació, què entenem —segons l’aportació de Galtung— per violència directa, estructural 
i cultural.

Per violència directa entenem generalment l’ús de la força bruta i que causa mal, sofriment 
o la mort. Per exemple, assassinats, segrests, tortures i guerres. Val a dir que hi ha molta dis-
cussió al voltant de la conceptualització de la violència directa. Giuliano Pontara, per exemple, 
estableix que es pot parlar de violència directa o física quan es donen, almanco, aquests factors: 
(1) quan un subjecte (persona, grup, Estat, etc.) causa patiment o lesions físiques a un altre sub-
jecte B (persones); (2) quan A ho fa en contra de la voluntat de B; (3) quan A ho fa de manera 
intencional; i (4) quan ho fa mitjançant l’ús de la força física (López, 2006). Norberto Bobbio 
hi afegeix una cinquena condició certament problemàtica: que l’acte de força física que causa 
el mal sigui injust, en el triple sentit de moralitat, legitimitat i legalitat. Aquesta condició obre 
d’alguna manera les portes a la consideració de violències físiques justes i injustes, de manera 
que autors com Mario López s’estimem més prescindir d’aquesta cinquena condició i admetre 
les quatre de Pontara. L’objectiu d’això no és altre que el poder «establir una regla més general 
que faci més vàlida la definició de violència física» (López, 2006: 32).

Pel que fa la violència estructural, l’entenem com una violència «indirecta» que està present 
en la injustícia social o altres circumstàncies que fan que moltes de les necessitats de la pobla-
ció restin insatisfetes. Aquesta violència actua a través de mediacions institucionals o de caire 
estructural en l’organització d’una societat. L’esperit que s’amaga darrere d’aquesta idea de vio-
lència estructural és el de conceptualitzar d’alguna manera determinades situacions d’opressió 
i explotació que no es manifesten mitjançant accions d’agressió física o psicològica, però que 
hom no dubtaria en considerar com a violentes o, almanco, injustes. Així, la violència estructu-
ral —que no es capta empíricament com a conductes, però sí com a processos— enriqueix de 
manera enorme les nostres concepcions de la violència.

Per suposat que aquesta forma de violència és problemàtica perquè es recolza en altres 
nocions com ara les «necessitats» que, com sabem, també és una construcció social i cultural 
que segueix portant moltes discussions, malgrat alguns esforços sistemàtics de resoldre-les com 
els de Max-Neef (1998). Fins i tot la pròpia concepció de les necessitats de Galtung presenta 
algunes mancances pel fet de basar-se en un enfocament antropocèntric i androcèntric, com 
senyala Martínez Guzmán (2001). Malgrat això, i un cop fetes aquestes correccions, emprar el 
concepte de violència estructural —integrat en la tríada que proposa Galtung— ens permet de 
treure a la llum violències que romanien ocultes o implícites i que tenen una relació de feed-back 
amb la violència directa.

En tercer lloc, i íntimament relacionada a la violència directa i a l’estructural, n’hi trobam 
una altra molt més subtil i arrelada: la violència cultural. Seguint Galtung, seria «qualsevol as-
pecte d’una cultura susceptible d’ésser utilitzat per legitimar la violència directa o estructural» 
(Galtung, 2003a: 6). És clar que aquesta violència «no mata o mutila com la violència directa 
incorporada a l’estructura», però «s’utilitza per legitimar ambdues o una de les dues» (Galtung, 
2003a: 6).

Podrien dir-se moltes coses sobre la violència cultural —la seva semblança a la «violència 
simbòlica» de Pierre Bourdieu (1991), o que Galtung l’empra per establir unes teories força 
problemàtiques sobre civilitzacions i cosmologies—, però certament completa una tríada —vi-
olència directa, estructural, cultural— molt funcional a l’hora d’aclarir l’origen de les violències 
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i d’establir estratègies d’actuació per minimitzar-les. Es tracta, doncs, d’una classificació reve-
ladora en l’àmbit de la teoria i útil en el de la pràctica.67

Així, entenem que la violència directa —que és visible en forma de conductes— no neix 
del no-res. Aquestes conductes tenen arrels i Galtung n’indica dues: una cultura de violència 
(heroica, patriòtica, patriarcal, etcètera) i una estructura que en sí mateixa és violenta pel fet 
d’ésser repressiva, explotadora o alienadora (Galtung, 1998). Concretant una mica més, veiem 
que per violència cultural entenem «aquells aspectes de la cultura, de l’àmbit simbòlic de la 
nostra existència (materialitzat en religió i ideologia, llengua i art, ciències empíriques i ciències 
formals —lògica, matemàtiques—), que poder emprar-se per justificar o legitimar violència 
directa o estructural» (Galtung, 2003a). Hauríem de parlar, doncs, d’«aspectes de violència 
cultural presents en una o altra cultura», més que parlar de «cultures violentes». Malgrat això 
—explica el propi Galtung—, «podrien imaginar-se i fins i tot trobar cultures no només amb 
un, sinó amb tot un conjunt d’aspectes tan violents, vastos i diversos, estenent-se a tots els 
camps culturals, que estaria garantit passar a parlar de casos de violència cultural a cultures 
violentes» (Galtung, 2003a).

Per suposat aquest és un punt controvertit en el que no entrarem en la present recerca. La 
qüestió rau en el fet que això li serveix a Galtung per parlar de «cultures de pau», això és, aque-
lles cultures en què trobam molts i diversos aspectes que serveixen per justificar i legitimar la 
pau directa i la pau estructural (Galtung, 2003a: 7). El que fonamenta la cultura de la violència 
no és tant la pròpia violència com la seva justificació (Muller, 2004). I és que la violència cultu-
ral es caracteritza pel fet de fer que tant la violència directa com l’estructural apareguin, i fins 
i tot es percebin, carregades de raó o, almanco, es percebin com no dolentes o imprescindibles. 
Així, és la violència cultural la que aconsegueix que violències directes i estructurals apareguin 
com a acceptables a la societat. En paraules de Galtung,

una de les maneres d’actuació de la violència cultural és canviar el color moral d’un acte, passant del 
vermell/incorrecte al verd/correcte o, almanco, al groc/acceptable; un exemple seria «assassinat per la 
pàtria, correcte; en benefici propi, incorrecte». Una altra manera és fer opaca la realitat, de tal mane-
ra que no veiem el fet o l’acte violent o, al manco, no el veiem com a violent (Galtung, 2003a: 8).

Així, les tres violències formen un triangle que mostra relacions entre violències de manera 
molt gràfica. Cada violència (directa, estructural, cultural) se situa en un dels vèrtexs del trian-
gle. En funció de com orientem aquest triangle, veurem unes o altres relacions entre violències. 
Però malgrat aquestes simetries, existeix una diferència temporal bàsica entre els tres tipus de 
violència: la violència directa és un esdeveniment; l’estructural és un procés; la cultural, una 
constant, una permanència (per suposat, susceptible de canvi). Això ens porta a una imatge 
d’estrats de violència, essent la cultural la més profunda i de la que es nodreix la violència 
estructural, mentre que la directa és la més visible i empírica. Aquestes dues imatges —el tri-
angle i els estrats— són la base del paradigma amb el que treballa Galtung, que revelen com 

67 I és que, fidel a la tradició gandhiana, Galtung proposa una visió que inclou una de les premisses bàsiques del budisme que 
tant inspirà Gandhi: la unitat de la teoria i l’acció; pensament, paraula i acció es troben en el mateix nivell de prioritat (Galtung, 
2003a; Galtung, 2003b).
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es relacionen les violències i obre un camp molt ric d’hipòtesis de treball i estratègies d’acció 
(Galtung, 2003a).68

És habitual, per tant, fer servir aquest marc teòric com punt de referència per abordar la 
qüestió de la noviolència.69 Sembla que l’expressió «no violència» arribà a Occident de la mà 
de Gandhi qui, cap a l’any 1920, traduí a l’anglès la paraula ahimsa. Aquest terme sànscrit que 
s’ha emprat en textos de la literatura hinduista, jainista i budista, està format pel prefix negatiu 
a i el substantiu himsa, que significa «desig de fer mal o violència a un ésser viu» (Muller, 2004: 
27). Quan hom fa referència a la «no violència» fa explícit el rebuig a la violència, referint-se a 
una acció o situació «sense violència». Malgrat això, tot d’una es constata que les pràctiques i 
els pensaments que reunim sota un concepte únic de «noviolència» no s’esgoten en el terme «no 
violència», puix que no es tracta simplement d’una negativa a la violència, sinó que existeixen 
uns continguts constructius i unes accions concretes que s’abracen al terme. Així, per eliminar 
aquesta negativitat del terme (una negativitat poc fidel a les realitats de la noviolència), s’opta 
per escriure-la com una sola paraula composta: «no-violència». Sembla que aquesta innovació 
prové de les interpretacions que els colons anglesos i els estudiosos del moviment gandhià feren 
de les metodologies d’acció inspirades en les aportacions de Gandhi, ja sigui a Sud-àfrica o a 
l’Índia. Així, s’interpretà que pràctiques com les de boicot, resistència passiva, no cooperació 
i desobediència civil eren quelcom més que una «no violència», una abstenció de l’acció vio-
lenta; eren tota una sèrie d’estratègies i metodologies sui generis. Per això optaren per escriure 
«non-violence», mirant d'emfatitzar la dimensió positivitat de la noció (López, 2006).

Però probablement fou Aldo Capitini la primera persona que prescindí del guió per escriure 
«noviolència» cap a l’any 1931, senyalant de manera més estreta la relació entre «noviolència» 
i els termes ahimsa i satyagraha. La intenció era aconseguir que la semàntica del terme no fos 
tan dependent de la paraula «violència», atorgant-li una dimensió humanista i mostrant que 
la noviolència no era, tampoc, una metodologia d’acció, sinó també tota una filosofia (López, 
2001; López 2006).

De cada vegada és més freqüent i acceptat aquest ús del concepte (junt i sense guió), espe-
cialment pels moviments socials pacifistes, però també en la investigació per a la pau (López, 
2006). Així, la noviolència (ara ja com una paraula pròpia i no pas una paraula composta) es 
presenta com un concepte que pretén donar sentit global a les lluites emancipadores i de trans-
formació social davant la violència estructural, i no nomes un simple —però important!— re-
buig a la violència (Ortega i Pozo, 2005). D’aquesta manera s’intenta subratllar l’autonomia de 
la paraula, que ha arribat a adquirir un sentit positiu independentment de la seva etimologia 
negativa. Com explica Gonzalo Arias, de la mateixa manera que «innocència» és avui un con-

68 La proposta de Galtung continua essent objecte de discussió teòrica en el camp dels estudis per a la pau. S’han proposat 
nocions com la de «pau imperfecta» (Muñoz, 2001) que miren de donar una dimensió positiva a la concepció de pau que, tot i els 
avanços teòrics que ha viscut, continua essent negativa (absència de violència).

69 Val a dir, però, que la noviolència encara es una gran desconeguda que, en llengua castellana, la Real Academia Española 
—en la seva edició número 22— encara no conté les entrades «noviolencia» o «no-violencia» (2001). Sí que els contenen els princi-
pals diccionaris de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans, 2007), però exclusivament en la versió «no-violència», amb 
guionet. A banda de l’obstacle normatiu que implica la qüestió de com s’ha d’escriure «noviolència», tot plegat va més enllà de la 
pròpia morfosintaxi. El terme gaudeix de tanta riquesa conceptual i semàntica que el matís entre «no violència», «no-violència» 
i «noviolència» és de gran importància. Això no obstant s’ha de reconèixer que el tema de l’escriptura del concepte presenta tota 
una evolució i encara no s’ha resolt, en el sentit que encara no gaudeix d’un consens total (López, 2006).
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cepte positiu i no cal remetre’s al «no danyar» contingut en la seva etimologia, així és que la 
noviolència hauria d’evocar una actitud afirmativa i creadora (Arias, 1995).70

Però què és la noviolència? Com dèiem, sabem moltes coses de la violència, però la novi-
olència és encara tot un camp per investigar. Tan sols la qüestió de definir-la ja implica tota 
una sèrie de dificultats que s'han d'anar superant amb cautela. D'entrada podem dir que la 
noviolència és un fenomen complex i multifacètic que travessa tota una gamma de possibilitats 
que van des de les formes de vida fins a una aproximació utilitària de lluita (López, 2001). 
Davant d’aquesta pluralitat, trobam que per algunes persones és un mètode d’intervenció en 
els conflictes; per altres és una metodologia de lluita socio-política; també s’ha definit com una 
humanització de la política, o com un viatge d’introspecció i recerca personal, així com tota 
una filosofia i cosmovisió de les persones i llurs vincles amb el món (López, 2006). Si fem un 
breu esbós històric sobre la noviolència tot d’una veiem que la seva incorporació al pensament 
polític és molt antiga. Així, trobam el seu rastre en les grans religions com el taoisme (i el seu 
«amor universal»), l’hinduisme (i el seu concepte d’«ahimsa»), el budisme (i la seva unitat i pietat 
de tots els éssers vius), el cristianisme (i el seu amor als enemics), el confucianisme, el jainis-
me, el bahaisme i l’islamisme, i també sembla que apareix en alguns corrents filosòfics com el 
cinisme, l’estoïcisme i la teosofia. A més, la noviolència ha estat posada en pràctica per moltes 
comunitats com una forma essencial de vida (López, 2001).71

Com ens explica Mario López (2006), només la cultura occidental ja compta amb nombro-
sos antecedents del que podríem considerar «lluites per la reducció del patiment humà emprant 
mitjans no violents». Des de l’Antiguitat clàssica, amb els exemples d’Aristòfanes i Lisistrata, 
o l’Antígona de Sòfocles, així com el comportament de Sòcrates, o l’escrit sobre la felicitat 
d’Epicur, l’estoïcisme grecoromà, Sèneca i els Pensaments de Marc Aureli. També els primers 
cristians, així com alguns representants del cristianisme medieval com ara Francesc d’Assís. 
Bona part del pensament utòpic i antibel·licista modern, algunes formes de protestantisme 
minoritari (quàquers, amish, menonites) amb les seves formes de vida comunitàries. També les 
lliçons d’Étienne de la Boétie, la defensa dels indis de Bartolomé de las Casas, així com bona 
part del pensament d’Spinoza i les crítiques a la violència de Jonathan Swift a Els viatges de Gu-
lliver. Aquesta llista només és una petita mostra del que, d’alguna manera, es poden considerar 
antecedents llunyans de la noviolència.

Però a banda dels antecedents, sí que existeixen actors i escenaris pròpiament noviolents. 
Així, és comú parlar de Thoreau, Tolstoi, Gandhi, Luther King, d’experiències noviolentes 
a Finlàndia, 1905; Dinamarca i Noruega davant l’ocupació nazi, 1940; de Txecoslovàquia, 

70 Tanmateix Jean-Marie Muller és de l’opinió que el terme noviolència és un encert, per molt que inclogui de manera tan clara 
la incòmoda paraula «violència». És així perquè ens interpel·la i ens impossibilita l’evasió de la qüestió central: la violència. En 
realitat l’expressió «noviolència» és decisiva per la seva pròpia negativitat: perquè ella i només ella permet deslegitimar la violència. 
Així, Muller pensa que es tracta de «l’expressió més justa, exacta i rigorosa per expressar el que vol significar: el rebuig a tots els 
processos de legitimació i justificació que concorren a transformar la violència en un dret humà» (2004: 28).

71 La llista dels teòrics moderns de la noviolència és llarga. Els més coneguts són: Mohandas Gandhi, Henry D. Thoreau, León 
Tolstoi, Clarence M. Case, Richard Gregg, Wilfred H. Crook, Bartholomeus de Ligt i Krishnalal Shridharani, així com alguns 
altres autors de la segona meitat del segle XX, entre els que destaquen Gene Sharp i Aldo Capitini, entre d’altres com Jean V. 
Bondurant, Theodor Ebert, Charles C. Walker, Jean-Marie Muller, Peter Ackerman i Christopher Kruegler. També cal destacar 
aportacions des del pensament feminista i indigenista com les de Vandana Shiva, Elise M. Boulding o Rigoberta Menchú (López, 
2006).
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1968; de Bolívia, 1977; de Polònia, 1980; de l’Uruguai, 1983; de Filipines, 1986; de Sud-àfrica, 
1994; o de l’objecció de consciència i la insubmissió a l’Estat espanyol (Ortega i Pozo, 2005). 
També trobam molts d’exemples actuals de pràctiques noviolentes vinculades a transformaci-
ons socials. Per exemple les casserolades (Xile, Argentina, Estat espanyol contra l’atac a l’Iraq), 
l’activisme electrònic (via telèfon mòbil, correu electrònic, xarxes socials com ara Facebook o 
Twitter, etcètera (López, 2006).

Així, si entenem la noviolència com a mètode de lluita o d’acció col·lectiva, aquesta és 
relativament recent. Les seves manifestacions les podríem classificar en tres grups: la lluita 
contra la dominació colonial, la lluita contra els règims dictatorials i totalitaris i, finalment, la 
reivindicació de drets i llibertats (López, 2001). En la recopilació que féu Gene Sharp (1973) de 
l’acció noviolenta històrica hi trobam nombrosos exemples que ens mostren com —lluny de ser 
quelcom residual i insignificant— difícilment podem entendre la història recent sense tenir en 
compte la noviolència i la seva metodologia.

Taula 9: Nivells d’experiència noviolenta

Nivell Temes Casos històrics

Lluites de base o del micro al macro Drets humans Amnistia Internacional

Indigenisme Moviment indígena d’Ecuador i 
Guatemala

Màfia i criminalitat organitzada Lluita antimàfia i Programes de Treball 
Social a Sicília (Danilo Dolci)

Microcriminalitat

Analfabetisme cultural i social Pedagogia dels oprimits

Defensa del mediambient Greenpeace i Moviment Txipko

Antiglobalització Fòrum Social Mundial

Lluita d’alliberament Anticolonialisme Índia (Gandhi i Ghaffar Khan)

Contra l’apartheid Sudàfrica

Antiestalinisme 1989 a Europa

Antinuclearisme CND (Campaig for Nuclear Disar-
mament)

Racial Martin Luther King, Jr.

Teologia i Drets Humans Teologia de l’Alliberament

Resistència i dissuasió civil Contra el nazisme i les forces d’ocu-
pació

Noruega, Dinamarca, Suècia, Holan-
da, Ruhr.

Contra dictadures El Salvador (1944), Filipines (1986)

Intervenció i interposició Interposició i intervenció Brigades Internacionals de Pau i Cos-
sos de Pau Noviolents

Reconciliació Moviment Internacional de Reconci-
liació

Mediació Comunitat de San Egidio

Diplomàcia popular Beati (Construtori di Pace)

Ajuda humanitària ONGs

Font: López, 2006.
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Taula 9: Nivells d’experiència noviolenta

Pensament alternatiu Ecologisme Ecologia profunda, Schumacher Socie-
ty, Permacultura

Teoria Política The Nonviolence Web i Center fot 
Global Nonviolence

Ciència, Tecnologia i Societat (CTS) Pugwash

Investigació per a la Pau International Peace Research Asso-
ciation

Font: López, 2006.

A més, la noviolència és present de manera transversal en moltes discussions pròpies d’altres 
àmbits. Per exemple, s’han proposat coses com ara la comunicació noviolenta, de Marshall B. 
Rosenberg, que ajuda a establir unes bases d’enteniment i comprensió, obrint les portes a l’em-
patia (2007). Altres àmbits on s’ha parlat de noviolència és en la formació de cossos policials, 
l’abolició de la pena de mort, la justícia restaurativa, l’ètica del cuidat, la prevenció, la reinserció 
i fins i tot a les relacions internacionals, la geopolítica i l’economia (Schumacher, 1983), amb 
molts d’altres exemples més d’institucionalització de la noviolència (López, 2006).

També són importants molts dels debats actuals sobre el futur de la noviolència, que la 
vinculen amb la discussió de nous models de defensa i seguretat (amb els precedents d’Anders 
Boserup, Andrew Mack, Antonino Drago o Jacques Semelin) i noves formes de diplomàcia 
popular noviolenta. Tanmateix sembla que el futur de la noviolència passa també per mesclar-se 
amb altres disciplines, cosa que li permetria eixamplar perspectives i estrenar metodologies 
(López, 2001). Al cap i a la fi, la noviolència ha format part del repertori d’acció del moviment 
«antiglobalització» (Fernández Buey, 2004).

3.1.3. DUES CONCEPCIONS DE LA NOVIOLÈNCIA: L’ÈTICA I LA PRAGMÀTICA

En aquest mar de concepcions i aplicacions de la noviolència hi ha dues boies que ens perme-
ten guiar-nos. Així, en termes analítics, podríem classificar les múltiples maneres d’entendre i 
practicar la noviolència en dos grans grups. Per simplificar parlarem de la «noviolència ètica» 
i la «noviolència pragmàtica». Com diem, i seguint aquesta necessària simplificació analítica, 
direm que la noviolència ètica suposa, sempre en el marc d’un conflicte, un intent d’interpel-
lar la consciència i la racionalitat de les persones adversàries per a persuadir-les. Cerca canviar 
percepcions i actituds i presenta una visió positiva de l’adversari, que ha d’ésser tractat amb 
dignitat i respecte en tot moment. No cerca la victòria, sinó una solució que abraci les ne-
cessitats de totes les parts en conflicte. Aquesta modalitat no lluita contra les persones, sinó 
contra les injustícies, contra les estructures injustes. Una de les claus que permet comprendre 
aquesta filosofia gandhiana és la conversió. L’objectiu principal és aconseguir que els conflictes 
es transformin de tal manera que les parts implicades construeixin conjuntament un futur en 
convivència (López, 2006).

Dintre d’aquesta concepció s’hi poden ubicar aportacions com les de Martin Luther King, 
Jr., Aldo Capitini, Guliano Pontara, Danilo Dolci, Lanza del Vasto o Gonzalo Arias. Però per 
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suposat que el de Gandhi és el nom més conegut. El pensament de Gandhi és d’una riquesa 
inabastable i presenta moltes dificultats a l’hora d’ésser conceptualitzat. Existeix tot un núvol 
d’idees i pràctiques al voltant de les quals s’articula el que podríem anomenar —no sense 
ambivalència— la «noviolència segons Gandhi». Aquests termes en sànscrit són satya, ahimsa, 
sarvodaya, satyagraha, swaraj i swadeshi (Gandhi, 1983; López, 2006), i constitueixen tota una 
«massa» epistemològica que ens ajuda a entendre l’estratègia d’actuació gandhiana.72 Galtung 
(2003b) la resumeix dient que les tres preocupacions principals de la noviolència són: que l’acció 
ha de dirigir-se contra la mala relació entre Jo i l’Altre/a; que l’acció ha de generar amor abans 
que odi i conducta pacífica abans que violenta; i que l’Altre/a està convidat o convidada de 
manera permanent a compartir aquesta experiència enriquidora, assegurant-li a l’Altre/a que 
hi té cabuda en la societat futura. La qüestió —ens explica Galtung— és comportar-se de tal 
manera que el conflicte es transformi en direcció ascendent: les parts han de sortir del conflicte 
no només amb millors relacions socials, sinó també com a persones millors del que ho eren 
abans, més ben equipades per afrontar nous conflictes de manera noviolenta. Aquelles persones 
que ahir o avui s’inclinaven per la violència poden ésser les mediadores del demà. Aquestes 
«normes d’actuació» pretenen conciliar eficàcia i moralitat, dues virtuts que, en política, sovint 
semblaven difícilment compaginables en la pràctica. Aquest és, sense dubte, un dels reptes més 
pertorbadors que Gandhi llença a la filosofia política contemporània.

El segon grup, el de la noviolència pragmàtica, el podríem articular al voltant de Gene 
Sharp i hi cabrien aportacions com les de Michael Randle, Anders Boserup, Peter Ackerman, 
Christopher Kruegler, Theodor Ebert i Ronald M. McCarthy. Des d’aquest punt de vista la 
noviolència no seria una qüestió tan espiritual sinó més bé una metodologia de lluita política 
i social inserida en una concepció plural del poder. Així, la noviolència és tot un conjunt de 
tècniques (com ara el boicot, la desobediència o la no-cooperació) que, aplicades amb disciplina 
per part d’un grup de persones, podrien ésser útils per a la consecució de determinades finali-
tats.

A diferència de l’anterior concepció, aquesta entén que l’adversari ha de ser «derrotat», atès 
que té interessos incompatibles. Per això, la noviolència pragmàtica no es centra en transformar 

72 Sense aturar-nos a desgranar un a un tots aquests termes, sí que enumerarem alguns supòsits filosòfics sobre els que descansa 
la pràctica gandhiana de la noviolència. Així, per a Gandhi (2008; Acinas, 2000: 134) existeix: (1) una interdependència de totes 
les formes de vida, que fa que, en darrera instància, tots els éssers humans —i els éssers vius en general— posseeixin interessos 
comuns, de manera que perjudicar als demés també és una manera de danyar-nos nosaltres; (2) la incapacitat per a reconèixer 
la veritat absoluta, pel que, atesa la pluralitat d’interpretacions sobre el món, sempre fal·libles i imperfectes, ningú té justificació 
per imposar-ne a la força una d’elles; (3) la presència d’una disposició moral mínima que tots i totes compartim i és possible 
despertar, pel que resulta ésser una greu errada confondre el mal, arrelat en les estructures socials, amb les persones qui, atrapades 
per aitals estructures, l’ocasionen; (4) la connexió inviolable entre mitjans i fins, la mateixa que hi ha entre un arbre i llur llavor, 
de manera que la naturalesa dels mitjans emprats determinen la naturalesa dels resultats obtinguts; (5) la intrínseca dificultat de 
perdurar que pateix qualsevol tirania sense algun grau de col·laboració, voluntària o obligatòria, per part de les seves víctimes.
D’aquests punts se’n deriva l’estratègia d’actuació gandhiana, que podem resumir de la següent manera: si realment volem una 
transformació noviolenta de la societat haurem de transformar-nos interiorment, autorrealitzar-nos com a agents morals capaços 
de governar-nos a nosaltres mateixos. Així, només hem de defensar els nostres drets mitjançant el nostre propi patiment, sense 
recórrer a la violència ni obeir-la, estant disposats i disposades a morir abans que a matar o sotmetre’ns. Mitjançant aquest sacrifici 
personal hem de mostrar la nostra sinceritat, així com la rectitud de la nostra causa i, amb això, no només persuadir altres perso-
nes sinó també convèncer els nostres oponents, apel·lar a la seva consciència, despertar el seu sentit de justícia i humanitat. Sigui 
quina sigui la nostra situació, hem de renunciar voluntàriament a la força bruta fins i tot en les circumstàncies més favorables. 
Finalment, sempre hem de respectar les persones oponents i mai no hem de jutjar-los amb més rigor que a nosaltres, ni tenir 
intenció d’humiliar-les, ni d’aprofitar-nos de la seva feblesa ocasional (Acinas, 2000).
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les percepcions i actituds en el context d’un conflicte, sinó més bé a reequilibrar els poders 
i forçar els canvis socials mitjançant la pressió de la societat civil. En aquest sentit, Sharp es 
preocupa de com l’acció noviolenta pot aprofitar les vulnerabilitats pròpies a tota organització 
jeràrquica.

Així, el centre d’atenció són les tècniques d’acció noviolenta, i l’anàlisi és funcional (López, 
2006). Sharp es basa en la constatació que sovint s’aplica la noviolència sense que les persones 
que la practiquen ho sàpiguen, o s’hagin declarat compromeses amb els principis noviolents. 
D’aquesta manera, si no fa falta ser algú convençut de les virtuts morals de la noviolència per a 
posar-la en pràctica, aqueixa es redueix a una metodologia de lluita social que s’ha de valorar, 
exclusivament, per la seva eficàcia (Ortega i Pozo, 2005). El propi Sharp reconeix que la lluita 
noviolenta s’identifica amb el que les persones «fan», no pas amb el que «creuen», de manera 
que l’estudi de la noviolència és portat —reduït, en realitat— al terreny de les conductes visibles 
(Sharp, 1973). Aquest enfocament ha portat a considerar Sharp com un apèndix de l’escola 
del realisme polític o a anomenar-lo el «Maquiavel de la noviolència» (López, 2006). Deixant 
de banda, però, aquest debat, realment cal reconèixer-l’hi a Sharp el seu esforç sistemàtic i ex-
haustiu per dibuixar la història de les pràctiques noviolentes —enteses com a lluita social per a 
transformar la realitat sense recórrer a la violència.

En aquest marc la primera qüestió és acotar què s’entén per acció noviolenta. Com podem 
emmarcar la noviolència dintre de la diversitat d’accions que hom pot emprendre davant d’un 
conflicte? Gene Sharp estableix sis principals formes d’acció davant d’un conflicte: (1) la simple 
persuasió verbal i les comportament lligats a aquesta, com per exemple la conciliació; (2) els 
procediments institucionals sostinguts amb l’ús de sancions; (3) la destrucció material; (4) la 
violència física contra les persones; (5) la violència física contra les persones més la destrucció 
material; i (6) l’acció noviolenta (Sharp, 1973). Així, veiem que la noviolència es distingeix del 
que serien altres mètodes d’intervenció pacífica o institucional en els conflictes, com ara la 
conciliació, l’apel·lació verbal cap a l’adversari, el compromís o la negociació. És clar que aquests 
mètodes poden emprar-se juntament amb l’acció noviolenta, però no poden ésser identificats 
com a part d’aquesta (López, 2006).

Ronald M. McCarthy, amb uns plantejaments molt propers als de Sharp, estableix els de-
nominadors comuns consensuats per tal d’acotar les tècniques d’acció noviolenta. Així, l’autor 
assenyala que (1) les tècniques d’acció noviolenta s’han d’emprar dintre d’un conflicte per in-
fluir en el seu curs o resultat; (2) les tècniques no s’esgoten amb l’exclusiu ús de la raó, el diàleg 
o la persuasió en un contenciós; (3) no tenen cabuda en elles l’ús de l’amenaça, la violència 
cap a les persones o les agressions i lesions físiques, tot i que és possible que causin altres tipus 
de pertorbacions com ara emocionals o de costos econòmics a persones i grups; (4) les accions 
estan cimentades en els efectes que puguin produir el desplegament de codis simbòlics i comu-
nicatius sobre l’adversari; i (5) aquests mètodes no s’aturen o s’esgoten dins del marc legal o dels 
procediments polítics institucionalitzats sinó que poden anar més enllà (López, 2006).

Segons Sharp, les accions noviolentes es poden classificar en tres grans blocs: mètodes de 
protesta i persuasió, mètodes de no-cooperació i mètodes d’intervenció. L’autor n’arribà a classi-
ficar fins a 198 mètodes en la seva recerca, tot i que avui ja es parla de l’existència d’algunes ac-
cions més quan, certament, han passat més de trenta anys des d’aquella llista i hi ha nous factors 
—com ara els canvis en els mitjans de comunicació— que impliquen la necessitat d’incorporar 



460

CAPÍTOL 6

novetats. En qualsevol cas, la gran majoria dels mètodes inclosos en la llista de 198 segueixen 
essent vàlids avui en dia i el propi Sharp advertí que aquesta classificació és útil per entendre 
però que no s’ha de llegir amb rigidesa (Sharp; 1973; Sharp, 2005; Ortega i Pozo, 2005).

Ja hem advertit que aquesta distinció entre les dues «escoles» de la noviolència pot ésser 
útil per orientar-se en la vasta pluralitat de maneres d’entendre la noviolència. Tanmateix hi 
ha concepcions que per sí mateixes no són classificables d’aquesta manera perquè són híbrides. 
L’exemple paradigmàtic és Jean-Marie Muller (2004). Aquest autor ha teoritzat molt sobre la fi-
losofia de la noviolència —o, més ben dit, la filosofia com a noviolència— i segons el seu parer, 
ambdues escoles —ètica i pragmàtica— tenen part de raó i es complementen força bé. Segons 
Muller (2004), quan es parla de noviolència és important introduir i mantenir una distinció 
fonamental entre l’exigència filosòfica de la noviolència i l’estratègia de l’acció noviolenta. Tan 
una com l’altra se situen en registres diferents que és important distingir, no pas per separar-los, 
sinó per a no confondre’ls. Així, no hi ha pas incompatibilitat entre una i altra noviolència; més 
bé es tracta de dimensions diferents d’una mateixa cosa.

3.2. EL DEBAT VIOLÈNCIA/NOVIOLÈNCIA

Com hem vist en el capítol 2, les accions de Seattle s’havien planificat conformant un model 
de contracimera sota directrius «no-violentes», però la presència de grups que no s’adheriren a 
aquestes directrius explicità un debat que, de manera latent, era transversal en aquell context: 
la qüestió de la violència versus la noviolència. A partir d’ara intentarem emmarcar aquest debat 
dins de la trajectòria de l’activisme nord-americà, sobretot, ja que és allà on es manifesta per pri-
mera vegada aquest conflicte en el cicle de protestes «antiglobalització». Després aprofundirem 
en les propostes d’alguns sectors del moviment lligats a l’AGP que aposten pel que hem consi-
derat un «nou llenguatge de la desobediència» que mira de trencar amb la relativa ossificació i 
ritualització de l’activisme.

3.2.1. LA TRADICIÓ DE L’ACCIÓ DIRECTA NOVIOLENTA: ENTRE L’OSSIFICACIÓ I LA RENOVACIÓ

En el context nord-americà, els diferents plantejaments de la noviolència —ètica, pragmàti-
ca— estan profundament imbricats en les pràctiques activistes de la segona meitat del segle 
XX. El pacifisme radical que formava les bases del moviment d’acció directa dels 1970 i 1980 
era, d’alguna manera, una resposta a les formes de militància sectàries i avantguardistes dels 
anys 1960. Així, activistes d’EEUU i Canadà miraren de desenvolupar una comunitat inclusiva 
basada en visions holístiques de la noviolència (Epstein, 1991). D’aquesta manera miraren d’es-
capar del cicle de violència que havia portat a la fragmentació dels moviments socials durant la 
dècada anterior, avançant cap a postures que implicaven un rebuig absolut i incondicional de 
la violència (Hurl, 2005a).73 A això se li ha d’afegir un element essencial en termes explicatius: 

73 Això no obstant, aital rebuig de la violència podia portar a caure en una posició purista que descuidava en bona mesura que 
la violència no és necessàriament una opció (Hurl, 2005a).
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la Nova Esquerra està molt influïda pel que Sanbonmatsu (2004) anomena «un expressivisme 
romàntic», això és, un crit existencial que contraposa una concepció espiritual i holística de la 
vida a l’alienant lògica instrumental de la tecnocràcia. En aquesta lectura, doncs, la protesta 
esdevé una expressió estètica emotiva d’una naturalesa interior radical. I no només això, sinó 
que la protesta esdevé una revolta moral contra la violència, la corrupció i les desigualtats de la 
societat moderna. Per aquest autor, la Nova Esquerra abasta aquesta «estructura de sentiment» 
que lliga el discurs, la veritat interior subjectiva i l’acció. La puresa de l’acció i la demostració o 
exteriorització de la pròpia fe es privilegia per sobre de l’assoliment de conseqüències en el món.

Un paper destacat pel que fa l’ús de l’acció directa noviolenta el tingué l’ecologisme de 
principis dels setanta. Tal i com explica Castells (1999), aquestes pràctiques, molt mediàtiques, 
s’han aplicat amb grans dosis d’imaginació i amb el tarannà de les tàctiques anarquistes fran-
ceses de l’action exemplaire, això és, accions espectaculars que causen impressió al mateix temps 
que provoquen el debat i, eventualment, indueixen a la mobilització. Endemés, hi ha un com-
ponent important d’autosacrifici, materialitzat en el fet de suportar detencions, presó, posar en 
risc la pròpia vida, utilitzar el propi cos per protegir espais (lligar-se a arbres, bloquejar carrete-
res, etc.) o interrompre esdeveniments. Això, lligat a l’actitud noviolenta manifesta, introdueix 
una actitud de testimoni que restaura la confiança i remarca els valors ètics.74

Des dels anys setanta, l’ecologisme ha eixamplat els seus plantejaments. Les campanyes 
contra els vessaments tòxics, a favor dels drets del consumidor, les protestes antinuclears, el pa-
cifisme, el feminisme i molts d’altres temes han confluït en la defensa de la natura per arrelar el 
moviment en un paisatge ampli de drets i demandes. Fins i tot tendències contraculturals com 
la meditació de la Nova Era i el neopaganisme es barrejaren amb la resta de components del 
moviment ecologista en les dècades dels setanta i vuitanta (Castells, 1999).75 L’acció col·lectiva, 
la política i els discursos que s’agrupen sota el nom d’ecologisme són tan diversos que posen en 
qüestió la idea d’un moviment. I, això no obstant, és precisament aquesta diversitat de teories 
i pràctiques la que caracteritza l’ecologisme com una nova forma de moviment descentralitzat, 
multiforme, articulat en xarxa i omnipresent (Castells, 1999).76

74 Existreix força literatura que estudia aquesta mena de pràctiques ecologistes:  Epstein (1991), Ostertag (1991), Costain i 
Costain (1992), Gottlieb (1993).

75 Castells, en aquest punt, defineix la contracultura com l’intent deliberat de viure d’acord a normes diferents i fins a cert 
punt contradictòries de les aplicades institucionalment per la societat i d’oposar-se a aquestes institucions basant-se en principis i 
creences alternatius (Castells, 1999).

76 Considera Castells (1999) que els ecologistes també han estat a l’avantguarda de les noves tecnologies de comunicació com 
a eines organitzatives i mobilitzadores, especialment pel que fa l’ús d’Internet. Per exemple, fou una coalició de grups ecologistes 
d’EEUU, Canadà i Xile, formada en torn a Friends of the Earth, Sierra Club, Greenpeace, Defenders of Wildlife, Canadian En-
vironmental Law Association i altres, que es mobilitzà contra l’aprovació del TLC degut a que no tenia les provisions suficients de 
protecció al medi ambient. Aquests grups feren servir Internet per a coordinar accions i informació i crearen una xarxa permanent 
que traçà les línies de batalla de l’acció ecologista transancional en tot el continent americà durant els anys noranta. Els nodes 
d’Internet esdevingueren llocs de trobada pels ecologistes de tot el món, igual que les pàgines web obertes el 1996 per organitza-
cions com Conservation International i Rainforest Action Network per defensar la causa dels pobles indígenes de les selves tropi-
cals. Food First, una organització amb base a Califòrnia, s’ha enllaçat com una xarxa de grups ecologistes dels països en desenvo-
lupament, connectant els problemes mediambientals amb la qüestió de la pobresa. Aquesta connexió de lluites també es palesà en 
el sorgiment de grups com Students Against Sweatshops (Klein, 2001). És així com l’enxarxament permeté la coordinació amb 
Global South, una organització amb base a Tailàndia que proporciona una perspectiva ecologista des de l’Àsia d’industrialització 
recent. És gràcies a xarxes com aquestes que grups de base de tot el món són capaços d’actuar globalment, en un moment donat, 
en l’àmbit on es sorgeixen els problemes principals. Diu l’autor que sembla com si sorgís una elit informatitzada com a nucli 
global i coordinador de grups populars d’acció ecologista de tot el món, un fenomen que no és completament diferent del paper 
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Tanmateix, en el context estatunidenc, si durant els anys 1960 l’activisme estava arrelat 
amb fermesa tan a l’acció directa com a la noviolència, cap a finals de la dècada es produí una 
caiguda d’ambdues. Molt hi té a veure, segurament, la tendència a l’augment del llistó de la 
militància i de les credencials «revolucionàries» individuals i grupals. Molts d’activistes de la 
Nova Esquerra acabaren optant per models organitzatius d’inspiració leninista, la qual cosa 
contradeia alguns dels arguments emprats per justificar la desobediència civil. Així, l’acció di-
recta noviolenta esdevingué, de cada cop més, una tasca que requeria major especialització i es 
transformà en un patrimoni exclusiu de grups militants més tancats, en comparació amb els de 
principis dels anys 1960. De manera paral·lela, s’estenia el sentiment que la recerca voluntària 
de l’encarcerament havia deixat de ser quelcom prudent en un context de captures i assassinats 
d’activistes, especialment negres (Kubrin, 2001).77

Endemés, amb el temps aquest procés tingué l’efecte col·lateral de l’alta ritualització de la 
protesta. Mentre en els seixanta les protestes eren força més espontànies, independentment de 
si gaudien d’autorització o no. Arribà un moment a principis dels 1980 en què els organitzadors 
de protestes actuaven amb més intel·ligència i control sobre el procés de manifestar-se. En els 
moviments antiguerra i antinuclears es segregava acuradament aquells manifestants que assoli-
en el risc de ser detinguts d’aquells que no, alhora que s’insistia en què els detinguts potencials 
s’havien d’organitzar en grups d’afinitat i havien de portar un bagatge d’hores i hores en sessi-
ons de formació en la tecnologia de la «desobediència civil noviolenta». Tot plegat tenia sentit 
aleshores, i els grups d’afinitat proporcionaven la base d’una presa de decisions consensual entre 
molta gent, i la formació permetia minimitzar les ferides i les conseqüències implicades en el 
procés de detenció. Tot plegat s’havia «professionalitzat» bastant i era tan alta la ritualització 
de l’estratègia de detencions massives que s’arriba a parlar de certa «harmonia» entre policia i 
activisme (Ehrenreich, 2001).

Una gran renovació arribà en el context dels anys 1990 de la mà del grup Earth First!, que 
conformà un grup d’activistes forestals que transformà els «calcificats rituals» de l’acció directa 
noviolenta —en termes de Yuen (2001: 10)— en un conjunt creatiu de tàctiques. Així, els Earth 
First-ers pujaren l’aposta dels bloquejos amb tècniques innovadores (com els trípodes de la lluita 
del poble Penan a Sarawak, bloquejar dispositius, assegudes en els arbres) i un valent compro-
mís de convertir la defensa d’allò silvestre més en un esforç literal i no tan en un esdeveniment 
mediàtic. Després de posar en pràctica tot aquest repertori tàctic en boscos aïllats del Pacífic 
nordoccidental, i havent patit tota mena de repressió i tortures, molts d’activistes de bosc [forest 
activists] no es conformen amb fer bloquejos merament simbòlics. Seattle, fou, en aquest sentit, 
tot un laboratori per un nou repertori flexible però militant de tàctiques d’acció directa que mai 
no s’havien vist en un context urbà a tan gran escala en el context nordamericà (Yuen, 2001).

Cal tenir present, endemés, que cap a la dècada de 1990, les respostes crítiques a la Guerra 
del Golf van permetre erigir certs ponts estratègics entre sectors que portaven anys distanciats. 
Per exemple, es va superar una escletxa crítica entre Greenpeace i altres grups que començaren 

desenvolupat pels obrers tipogràfics i els periodistes dels inicis del moviment obrer, orientant, a través de la informació a la que 
tenien accés, les masses analfabetes que formaven la classe treballadora de començament de la industrialització.

77 En aquest sentit, estratègies com la de «jail solidarity» són una manera de demanar igual tractament a totes les persones 
detingudes (Kubrin, 2001).
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a posar èmfasi en qüestions de justícia ambiental; també aparegué la oportunitat d’establir 
connexions vitals entre lluites contra NAFTA, GATT i MAI i grups ambientals, ONGs i sin-
dicalistes (Kubrin, 2001). Alhora, a nivell de carrer, els activistes començaren a experimentar 
amb protestes transformades en processons, incorporant desfilades, dansa, disfresses i teatre, 
en el que era una clara inspiració de les tradicions iniciades els 1960 per part de grups de teatre 
de carrer (Kubrin, 2001).78 A Seattle cristal·litzen, d’alguna manera, noves iteracions de l’ac-
ció directa noviolenta massiva dels moviments pacifistes i antinuclears dels anys 1960 i 1970 
(Yuen, 2001).

S’ha dit reiteradament, i amb raó, que un element crucial per l’èxit de les noves tàctiques de 
bloqueig fou el factor sorpresa i la mobilitat. Mentre milers de manifestants envoltaven l’edifici 
on s’havia de reunir l’OMC, centenars més estaven fent una itinerància pels sectors recentment 
alliberats del centre de la ciutat com a «cunyes mòbils» [flying wedges], mantenint la policia 
desequilibrada i clausurant la ciutat de manera efectiva. És clar que les manifestacions mòbils i 
improvisades no tenen res de nou; alguns exemples són les «snake dances» de la Nova Esquerra 
japonesa (que s’importà a Berkeley durant la Tercera Vaga Mundial de 1969), el «corporate war 
chest tours» a la Democratic National Convention de San Francisco el 1984, i els happenings 
sobre dues rodes de la Critical Mass dels anys 1990. A Seattle, però, la conjunció de tàctiques 
mòbils i territorials demostrà ser singularment complementària. Val a dir que les particularitats 
de Seattle no són pas reproduïbles, encara que sigui perquè el factor sorpresa ja és impensable 
en aquestes alçades. Això no obstant, la transformació des d’unes tàctiques estàtiques cap a 
unes flexibles és clarament significant des del moment en què un dels trets  més rellevants de la 
globalització és precisament la felxibilitat (Yuen, 2001).

Una font indiscutible d’inspiració d’aquest estil de protesta flexible del moviment la trobam 
en el seu desenvolupament extraordinari durant els anys 1990, en les manifestacions contra les 
carreteres i Reclaim the Streets, que han estat centrals en la reimaginació del «carnaval contra 
el capitalisme» global. Tot i ser considerat un «grup terrorista» per l’FBI, el tarannà subversiu 
de RTS no resideix tant en la confrontació directa amb l’estat sinó en la seva ocupació temporal 
d’espais capitalistes mitjançant la música i la dansa i, mentrestant, exposant certes veritats. Així, 
RTS, en primer lloc, posant èmfasi en el mer plaer de la resistència, aconsegueix exorcitzar el 
llegat de la «hairshirt left» i, alhora, criticar les satisfaccions buides de la cultura consumista. A 
més, en segon lloc, «alliberant els carrers» literalment, el moviment ha centrat l’atenció en la 
quasi total privatització de l’espai públic que s’ha produït en diversos indrets. Aquest moviment 
ha mantingut la iniciativa a peu de carrer mitjançant unes tàctiques flexibles i en constant 
evolució (Yuen, 2001).

Així, a partir de referents com Gandhi i Martin Luther King Jr., la nova manifestació de 
l’acció directa noviolenta de finals dels 1990 es caracteritza per dos principis que han estat llar-
gament assumits com inseparables, però que en realitat només estan enllaçats per una contin-
gència històrica. El primer d’aquests principis és l’adopció d’un estricte codi de noviolència que 
és una resposta crítica —de tall feminista i pacifista— a la «fascinació macho» cap a la violència 
revolucionària que era palpable durant els anys 1960.  El segon d’aquests compromisos és la 
resposta a la preponderància del culte al lideratge carismàtic —i generalment masculí—, així 

78 Grups com Bread and Puppet Theater, El Theatro Campesino, San Francisco Mime Troupe (Kubrin, 2001).
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com també a les formes organitzatives considerades autoritàries que esdevingueren populars en 
el si de la Nova Esquerra estatunidenca. Així, tenim que aquesta noviolència «ideològica» i el 
profund compromís per la democràcia directa poden ser interpretades com dues respostes bes-
sones al model autoritari representat pels partits Marxistes-Leninistes en el seu intent d’assolir 
el poder de l’Estat. La noció de «política prefigurativa» —en la qual els mitjans per assolir una 
societat vertaderament democràtica, no capitalista i noviolenta han de ser consistents amb la 
meta— és en el nucli del moviment d’acció directa (Yuen, 2001).

Doncs bé, sembla pertinent sostenir que, a Seattle, es visibilitzà allò que era latent: la rup-
tura d’aquest lligam entre noviolència i democràcia directa per part de sectors de l’activisme 
estatunidenc. Així, hi ha activistes del moviment que semblen interessats en desvincular la 
democràcia radical i la noviolència ideològica, abraçant la primera però reclamant una major 
flexibilitat estratègica a la segona pel que fa la destrucció de la propietat corporativa. S’ha de dir 
que l’activisme dels EEUU mantén una posició unànime de rebuig a l’atac físic cap a persones, 
inclosos policies (Yuen, 2001).

Tanmateix, autors com Ehrenreich (2001) consideren que a Seattle o Washington es visqué 
un nou episodi de cert impasse creatiu en les protestes d’acció directa, en referència al bloqueig 
del DAN. Alhora, experiències recents diverses han mostrat que una estratègia noviolenta per 
part de l’activisme ja no garanteix un comportament noviolent per part de la policia, cosa que 
s’explica en part per la irrupció de noves tàctiques policials (Ehrenreich, 2001). La idea d’oferir 
el propi cos a l’Estat com a màxima expressió de compromís polític ha estat de cada vegada més 
criticada com una política basada en els privilegis dels  blancs, el qual és incomprensible per 
moltes persones negres que és involuntàriament sacrificades cada dia. I, encara més important, 
és el fet que l’Estat de cada cop falla més a l’hora de mantenir la seva part del «ritual», i de cada 
cop té menys miraments per tirar endavant batudes i gasejar manifestants, per molt pacífics 
que siguin (Yuen, 2001).

En aquest context, per tant, calia d’alguna manera una reinvenció de formes de protesta 
que minimitzin el perill al mateix temps que maximitzen les possibilitats per l’autoexpressió 
individual; formes de protesta més inclusives que siguin també accessibles als no iniciats i inex-
perts, i també calia trobar la manera de captar l’atenció pública però fer quelcom que no siguin 
merament simbòlic (Ehrenreich, 2001).

3.2.2. UN NOU LLENGUATGE DE LA DESOBEDIÈNCIA

Explica Singh (2001: 49) que els activistes indis que protagonitzaven una lluita contra els orga-
nismes genèticament modificats eren prou elocuents en les seves exigències: «I would like to tell 
the police to be prepared! We will attack Monsanto unless it quits India». Sense dubte era una ame-
naça peculiar puix que plantejava una destrucció de la propietat —en aquest cas, plantacions 
de cultius transgènics— que no implicava cometre cap dany físic a ningú. Tanmateix, era una 
acció força més bel·ligerant que una resistència passiva o un bloqueig. Tal i com afirma Graeber 
(2002), hi hagué un moment —es refereix al context nord-americà— en què les úniques alter-
natives que existien a la «desfilada de pancartes» era la desobediència civil de tarannà gandhià o 
la insurrecció total (armada). Durant els anys 1990, emperò, emergeixen una sèrie de pràctiques 
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que trenquen aquesta polarització. De la mà de grup com Reclaim the Streets, Direct Action 
Network, tute bianche i altres que també irrompen amb força protagonisme en el moviment 
«antiglobalització», apareix el que s’ha anomenat un «nou llenguatge de la desobediència civil» 
(Graeber, 2002). Cadascú a la seva manera, tots aquests grups han traçat un territori inter-
mig completament nou en aquest conflicte entre noviolència gandhiana i insurrecció violenta. 
Combinant elements festius, de teatre de carrer i «tècniques de guerra no violenta».

Durant una època no era pas estrany veure durant protestes a Québec una catapulta gegant 
construïda a l’estil medieval que llançava joguines «contra el Tractat de Lliure Comerç». Era 
una de les andròmines més famoses de la Society for Creative Anachronism, un grup que havia 
estudiat antigues tècniques militars per tal d’adoptar-les de manera noviolenta. «Peltastes» i 
«hoplites» de la Grècia Antiga entraven en escena mentre s’exploraven els secrets de les barreres 
de protecció inspirades en els escuts romans. Com explica Graeber (2002), bloquejar esdevin-
gué un art: si hom desplega una gran xarxa de fils a través d’un creuament de carrers, resulta 
realment impossible travessar-la i els agents policials que es desplacen en moto hi queden total-
ment atrapats. Mentrestant, el Liberation Puppet és capaç de bloquejar una autovia de quatre 
carrils, mentre que les «danses de la serp» poden fer de bloqueig mòbil. Els activistes londinencs 
van preparar un Monopoly i van practicar la seva habitual «jardineria de guerrilla». Fins i tot 
s’hi citaren els activistes més militants, com els ecosabotejadors de l’Earth Liberation Front. 
Aquest creuament de les categories convencionals desconcerta les forces policials i els obliga a 
fer grans esforços per tornar cap a un escenari «conegut», com sovint és l’enfrontament violent, 
com fou el cas de Gènova (Graeber, 2002).

Per rastrejar els orígens d’aquestes formes d’acció, autors com Graeber (2002) es remunten 
al teatre de guerrilla dels «yippies» o els «indis metropolitans» italians de la dècada de 1970, les 
batalles dels okupes alemans i italians dels 1970 i 1980 o fins i tot la resistència dels camperols a 
l’ampliació de l’aeroport de Tokyo. Això no obstant, en el cas del moviment «antiglobalització» 
sembla que els orígens crucials remeten de bell nou als zapatistes i altres moviments del Sud. La 
renúncia de l’EZLN a la guerrilla convencional l’ha portat a protagonitzar accions com ara les 
«invasions» desarmades de bases militars que recorden a les accions noviolentes de conquesta 
de terres del MST, que els atorga una gran legitimitat (Graeber, 2002).79 El mateix es pot dir 
de l’Índia i la gran diversitat de tàctiques activistes que s’hi manifesten. Des de la noviolència 
d’inspiració gandhiana, fins a formes més militants d’acció directa (incloent destrucció de pro-
pietat) passant per la lluita armada en certs àmbits rurals (Singh, 2001).

En el procés de convergència de les diferents formes i tradicions de l’acció directa hi juga 
un paper important l’AGP, que no només representa un paraigües sota el que transiten diferents 
tàctiques, sinó que activament promou la circulació de lluites. A més a més, com hem vist en 
capítols anteriors, la pròpia AGP experimenta un procés d’evolució pel que fa el seu planteja-
ment sobre la noviolència: si en un principi el pes del KRRS és decisiu per l’aposta per un mo-
del ghandià, la diversitat d’experiències porta a abraçar una concepció més oberta. En realitat, 
implícitament es produeix un rebuig a la dicotomia violència/noviolència i una aproximació 
diferent: la visió d’un continu violència/noviolència. A continuació ho veurem amb més detall 

79 Diu Graeber (2002) que, possiblement, vint anys abans accions com aquestes haguessin acabat amb els activistes rebent foc 
real.



466

CAPÍTOL 6

a partir de casos concrets que es manifestaren durant les contracimeres del moviment: el black 
bloc, els tute bianche i el bloc rosa.

3.2.2.1. EL BLACK BLOC

«El black bloc és possiblement el més incomprès dels components de Seattle», afirma Kauffman 
(2001: 123). De fet, es tracta d’una de les «noves» tendències polítiques que van captar l’atenció 
mediàtica a Seattle, aquells «anarquistes» militants d’estètica d’apariència punk que es van agru-
par sota la rúbrica «black bloc». Tot i el seu sensacional perfil mediàtic, aquesta tendència no és 
pas sinònima d’anarquisme puix que el moviment inclou un ampli ventall de polítiques. La ten-
dència «black bloc» pot ser traçada en la tradició del marxisme autònom europeu, que s’originà 
a Itàlia els anys 1970 i continuà cap a Holanda, Dinamarca, Alemanya, Suïssa i Grècia els 1980 
i 1990 (Yuen, 2001). Pren el nom i l’estil dels autonomen alemanys (Katsiaficas, 2001); una 
importació certament «confusa» —segons el mateix Yuen— atesa «les diferents semiòtiques i 
demografies d’Amèrica». Les polítiques autònomes i anarquistes formen part de l’ambient de 
l’acció directa i han estat presents als EEUU des de mitjans dels 1980, tot i que es considera 
que la primera aparició de tàctiques black bloc en aquest context fou durant les protests contra 
la guerra del Golf Pèrsic l’any 1991 (Juris, 2008; Kauffman, 2001). Els homòlegs europeus han 
estat força més agressius que les seves contraparts a Amèrica del Nord, puix que veuen els atacs 
físics a la policia com actes legítims de resistència (Juris, 2008).80

El black bloc està centrat en la idea de solidaritat en el sentit que «tu ets una unitat i tu 
operes en tant que unitat, protegint tothom d’atacs exteriors» (Kauffman, 2001: 126). L’arrel 
del black bloc de Seattle reposa en l’activisme de la Costa Oest dels EEUU de mitjans dels 
1990 amb grups com Earth First!, que protagonitzà experiències importants —com el blockade 
al bosc que durà 343 dies.81 Aquelles experiències dels 1990 implicaren nivells importants de 

80 No cal dir que les comunitats autònomes d’Europa foren una gran font d’inspiració pels activistes d’Amèrica del Nord. Els 
Autonomen alemanys foren grups anarquistes, antifeixistes i antiimperialistes que vivien fora de les fronteres de la política con-
vencional: eren «autònoms» en tant que s’havien distanciat de les vies institucionalitzades encarnades per partits polítics i grans 
sindicats. En canvi, miraven d’establir una comunitat per posar en pràctica el que Katsiaficas ha anomenat «política de la primera 
persona» (1997). El moviment girava al voltant d’una xarxa de projectes de cases okupes altament organitzada a través de ciutats 
europees importants. Els Autonomen jugarien un paper clau en la mobilització a gran escala de la resistència contra l’energia 
nuclear, el militarisme i tot un repertori de temes relacionats amb l’antiracisme, antifeixisme i feminisme. Foren uns precursors 
importants del moviment «antiglobalització», ajudant per exemple a mobilitzar més de 75.000 persones contra les reunions del 
FMI i el BM a Alemanya l’any 1988. En contrast amb el pacifisme dominant d’Amèrica del Nord, els Autonomen posaven l’èmfa-
si en les formes «espontànies» de resistència militant. Habitualment, els black blocs renuncien a qualsevol punt privilegiat de presa 
de decisions i opten per una unitat difosa basada en l’acció. Els diversos grups solen convergir i actuar a la coa de les grans pro-
testes. La seva indumentària té una component pràctica d’evitar la identificació, mentre que el seu funcionament en petits grups 
d’afinitat permet una confluència tan ràpida com la dissolució i desaparició. Tal i com es remarca sovint, black bloc no és pas cap 
grup o organització; més aviat és una tàctica d’acció de carrer. Tot i que els seus participants solen identificar-se amb l’anarquis-
me, la realitat és que com a acció col·lectiva no s’insereix dintre de cap corrent ideològica. Tanmateix, els grups que aposten per 
aquesta tàctica solen rebutjar qualsevol mena d’estructura jeràrquia o representativa. Les accions concretes de cada grup depenen 
de la seva naturalesa i orientació. Així, hi ha black blocs que aposten per la destrucció de propietat o l’enfrontament amb la policia, 
mentre que d’altres compleixen una funció de «barrera» protectora entre la policia i la resta de manifestants.

81 En aquella experiència es desenvoluparen i aplicaren tècniques i dispositius de «lock down», que bàsicament són una manera 
de lligar el propi cos a tanques i barricades, de manera que la tasca de les autoritats esdevé lenta i costosa ja que no pot posar en 
perill la pròpia integritat de l’activista. Aquests dispositius foren desenvolupats per primer cop per l’ambientalisme radical d’Aus-
tràlia durant els anys 1980 i ben aviat s’escamparen fins a Anglaterra i EEUU. El més simple dels dispositius és el «lock boxes», que 
es pogué veure a Seattle (Kauffman, 2001).
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repressió, la qual cosa propicià una radicalització per part del moviment (Kauffman, 2001).
Tot i que els antecedents directes del black bloc als EEUU es remunten als anys 1980, 

autors i activistes com John Zerzan consideren que el seu moviment no té res a veure amb l’es-
querra, una postura que es complementa amb les postures d’altres activistes com Lori Wallach 
o Carl Pope, que es desmarquen totalment de les accions i els plantejaments vinculats al black 
bloc (Yuen, 2001). Tanmateix, d’alguna manera l’anarquisme militant ha de ser entès com a 
part d’un continu d’un ampli moviment, de la mateixa manera que Malcom X i Martin Lut-
her King Jr., mentre es denunciaven mútuament, obriren simultàniament un espai compartit 
necessàriament pels dos per tal d’operar. Continuant amb l’anàlisi de Yuen (2001), els atacs del 
black bloc a la propietat corporativa, tot i estar teòricament ben treballats, poden ser fàcilment 
transcrits com a vandalisme.82 Això és així, en part, per mor de l’aïllament subcultural que 
l’ambient punk-anarquista ha construït deliberadament al seu voltant. Així, les finestres tren-
cades no són autoexplicatives, particularment en el context dels EEUU (Yuen, 2001).83

Pel que fa els fets de Seattle, la realitat és que no era pas cap secret que s’estava planejant 
destruir propietat privada en aquella ciutat de cara al 30N. De fet, l’estiu anterior —concreta-
ment el DAG del 18 de juny de 1999—, els disturbis havien caracteritzat la protesta de Reclaim 
the Streets a Eugene, Oregon, en que suposava un anticip de les tàctiques que volien fer servir a 
Seattle. I durant els mesos previs a la cita del 30N, militants anarquistes havien fet circular fu-
lletons amb manifestos prou eloqüents sobre les «noves lluites per venir». «See you in Seattle!», 
resaven (Kauffman, 2001).

Contràriament a moltes assumpcions, els activistes que organitzaren el black bloc a Seattle 
no eren majoritàriament homes. Precisament, dones joves foren les més destacades i influents 
en l’escena activista de la qual emergí el bloc. La seva prominència prové dels orígens d’Earth 
First!, particularment en l’escissió del grup el 1990 entre ecologistes profunds masculins com 
Dave Foreman i altres activistes com Judi Bari que miraren de fusionar l’ecologisme radical 
amb l’agenda de l’esquerra social i cultural. La partida de Foreman conduí al que s’ha anomenat 
«la feminització d’Earth First!» (Kauffman, 2001).

Ja durant la convergència activista d’una setmana prèvia a Seattle hi hagué nítids desacords 
sobre el codi noviolent que el recentment format DAN havia adoptat pel 30N. Els dissidents, 
molestos per com s’havia vetat la destrucció de propietat en les directrius, organitzaren debats 
sobre el text Pacifism as Pathology de Ward Churchill, un text amb molta més influència sobre 
els activistes del black bloc que qualsevol dels textos de John Zerzan. Els fulletons que feren 
circular parlaven de «Will your ‘resistance’ be contained?» «Fuck the civil — let’s get disobe-
dient!», emmarcant el debat en termes d’una polaritat —prou recurrent— entre «civisme» i 
«desobediència» (Kauffman, 2001: 127). De manera significativa, en un manifest del black bloc 
circulava aquest text:

82 Els objectus del black bloc a Seattle, tal i com ells mateixos expliquen, no eren pas arbitraris, sinó que eren clars, discrimi-
nats i raonats. També criticaren —i no només ells— la «Peace Police», això és, els activistes que s’autoproclamaven «pacifistes» i 
que retingueren i denunciaren les accions de destrucció de la propietat, tot reclamant la presència de les forces policials (ACME 
Collective, 2001). En el seu comunicat, també desmenteixen alguns malentesos que habitualment circulen al voltant del black 
bloc, i fan una distinció entre propietat privada personal i propietat privada corporativa. I defensen que la destrucció de propietat 
privada corporativa no és pas violència (ACME Collective, 2001).

83 Diu Yuen (2001) que hi ha hagut publicacions que han negat l’existència de debat i conflicte entre el black bloc i altres 
sectors de la protesta.
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No portem les milers de persones que s’apleguen a Seattle a fer res més que ser con-
duïts per la policia, mostrar signes i oferir-se com a ovelles d’un lock-down sacrifici-
al. No estic defensant disturbis. El terreny entre la violència i el pacifisme és ample, 
molt més que la torre de marfil d’ambdós. Troba’m allà (Kauffman, 2001: 128).

En el cas de Seattle no es criticà tan la destrucció de propietat com a tal —que també—, 
sinó l’estratègia de fer-la coincidir en el temps i l’espai amb la jornada del gran bloqueig no-
violent, i malgrat les peticions del DAN perquè no ho fessin (Kauffman, 2001). Autors com 
Parrish (2001) consideren que la destrucció de propietat a Seattle fou, en el millor dels casos, un 
dels gran errors tàctics de la història de les protestes als EEUU; en el pitjor, un tràgic i intenci-
onal acte de sabotatge que féu el treball de l’estat corporatiu de manera més eficient del que el 
propi estat ho podria haver fet (Parrish, 2001).

Per la seva banda, el propi black bloc va aprendre de l’experiència de Seattle: en les mani-
festacions següents, com per exemple la de Washington DC, on el black bloc va treballar molt 
per restaurar la seva reputació entre altres activistes, duent a terme un paper flexible, creatiu i 
constructiu. En molts d’aquests esdeveniments el bloc es va comprometre a respectar els desitjos 
d’altres organitzadors de fer servir un codi noviolent (d’acord amb certes fonts aquest acord 
també existia a Seattle però fou ignorat) (Parrish, 2001).

Tal i com explica Newmann (2001), la qüestió de com negociar entre la violència i la no-
violència com a eines de protesta és un conflicte que té uns orígens que es remunten a molt 
abans dels seixanta, i molt abans de la lluita per la independència de l’Índia el 1915. Té a veure 
amb l’«expressió política de les emocions». És clar que una política que expressa qualsevol mena 
d’emocions relacionades amb la fúria és considerada sovint —en cercles noviolents— com a 
«no seguidora del procés» i que «actua com l’enemic». Però condemnar la fúria jutjant les per-
sones que l’expressen —continua argumentant Newmann—, sense reconèixer l’ampli context 
de violència estatal sistemàtica, és enfortir l’opressor:

Això és així perquè la fúria és una resposta natural i necessària, la qüestió no és si és bona o dolenta 
moralment, sinó què fer amb ella. Com la podem dirigir cap a una energia capaç de crear una societat 
millor. És cert que la noviolència és un intent de confrontar la injustícia sense sucumbir en la violència 
de l’opressor. I també és cert que els moviments d’aquesta mena han estat precursors d’avantugardes 
impacients amb la lentitud del canvi social i farts de la violència policial contra el moviment. És així 
com les Panteres Negres sorgeixen del moviment pels drets civils; Weatherman sorgí de l’Students 
for a Democratic Society. Paral·lelament el sistema mira de canalitzar institucionalment la fúria que 
l’opressió genera mitjançant l’esport, graffiti en projectes artístics sancionats (Newmann, 2001: 110).

L’autor considera més raonable buscar maneres de transformar en quelcom emancipador les 
expressions violentes de la fúria. De fet, sovint es cau en un judici moral precipitat i prematur 
i moltes expressions de fúria són descartades sense haver estat analitzades estratègicament. Diu 
Newmann (2001) que la destrucció de la propietat és una d’aquestes expressions. Tota expressió 
de fúria se situa en un continu, però històricament la destrucció de propietat no necessària-
ment ha conduït a violència contra persones. Els ludites, per exemple, trencaven màquines i els 
Wobblies clausuraven molins i mines; les sufragistes angleses trencaven finestres, i Earth First! 
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atacaven motors i camions de tala sense ferir cap persona.
Un element crucial de canvi (i una necessitat si hom vol construir un gran moviment) és el 

signe visible de la resistència. Precisament la destrucció de propietat introdueix un canvi en el 
panorama, un apunt visual (Newmann, 2001). Val a dir que aquests arguments s’han d’avaluar 
amb cautela puix que se sol lligar la destrucció de propietat amb usos amplis de la violència. 
Per exemple, l’acció de Bové i el McDonald’s era una acció pensada en bona mesura per captar 
l’atenció mediàtica, de manera que era estratègica, no moral: pensar que la protesta fa servir l’e-
moció en termes d’estratègia, no de moralitat, transforma el debat. Newmann (2001) considera 
que molta de la discussió sobre aquestes qüestions ha estat emmarcada per definicions massa 
amples de la violència i la noviolència. El mateix s’ha argumentat en defensa de les accions del 
black bloc a Seattle: aquella destrucció programada de la propietat no es considera violència 
per part dels seus autors, ja que no destrueix vides ni causa dany físic en el seu procés (ACME 
Collective, 2001). Així, en una línia coincident amb els activistes gandhians del KRRS, es con-
sidera que la propietat privada, especialment la corporativa, és en sí mateixa infinitament més 
violenta que qualsevol acció empresa contra ella (Newmann, 2001).

Hi ha, doncs, una insistència dels moviments progressistes per protestar de manera «mo-
ralment correcta»; això s’interpreta per part de Newmann (2001) com el resultat de l’escassetat 
d’oportunitats mediàtiques que pateixen aquests moviments. És per això que trobar una via 
d’expressió o canalització de la fúria no es refereix només a la destrucció de propietat i a Seatt-
le; és més ampli, té a veure amb la vida quotidiana i la manera en què hom ha internalitzat la 
violència que ens envolta:

[a]ctuar en el món d’acord a com ens agradaria que fos [...] requereix crear un espai que faci 
de punt de suport a les nostres emocions. És deshonest no parlar dels intangibles: el clima i 
els somriures en els rostres de la gent quan el signe de Nike fou desmantellat a Seattle. No 
fou tan la fúria de la gent desmantellant el símbol; de fet, ho van fer amb tota tranquil·litat. 
És més aviat el reflex, i l’adonar-se’n, de la fúria de la massa i un símbol de com aquesta po-
dia transformar-se en acció. Sense el signe, el lloc es vivia de diferent manera; com si perta-
nyés a aquella gent, la gent als carrers, i no pas a la policia. Cal insistir en aquestes qüestions 
i en com treballar la solidaritat i la comunitat sense recrear la violència contra la qual pro-
testam, però al mateix temps, mantenir un espai per a la fúria (Newmann, 2001: 113).

Sigui com sigui, de Seattle en endavant, tàctiques enfrontades tingueren un marc comú: el 
propi espai compartit durant les manifestacions. Com que les accions del black bloc de Seattle 
es realitzaren col·lectivament i en públic, formaren part de polítiques més grans de creació d’un 
«festival de la resistència». Si aquestes accions s’haguessin fet clandestinament, haurien articulat 
polítiques diferents, més d’avantguardisme que no pas de participació en l’ample moviment. 
L’activitat clandestina porta invariablement a un clima d’espectador, repressió i paranoia que 
són l’anatema de la construcció del moviment, endemés de ser molt més manejable per part de 
l’Estat, no només logísticament sinó ideològicament mitjançant el poderós discurs del «terroris-
me». Mantenint-se en els carrers, el black bloc està implicat en el mateix projecte de democràcia 
radical que els activistes d’arreu del món estan redescobrint (Yuen, 2001).

L’escletxa entre activistes noviolents i activistes de black bloc, després de Seattle, ha deixat de 
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ser un tema de gran preocupació.84 És cert que el debat tàctic i filosòfic mai no desapareixerà, 
però bona part del moviment, al manco als EEUU, ha decidit que el tema de la destrucció de la 
propietat no ha de servir per dividir-lo. És per això que en protestes ulteriors a Seattle els black 
bloc han accedit a respectar pautes noviolentes establertes per grans coalicions, de la mateixa 
manera que aquestes coalicions han acceptat unes pautes menys estrictes que permeten, per 
exemple, desmantellar barricades policials (Kauffman, 2001).

En un nivell més general, Yuen (2001) senyala el perill que es comencin a cosificar la des-
trucció de propietat o la lluita de carrer de manera semblant al com en els 1970 i 1980 es fa 
fetitxitzar la noviolència, que manifestà altes dosis de dogmatisme.85 L’atenció mediàtica cap als 
«anarquistes violents» implica un risc de cosificació tàctica fent que els militants sobreestimin 
la vertadera amenaça material que representen pel sistema. «Tot i que molts militants puguin 
pensar el contrari, aquestes accions de trencar vidres són tan simbòliques com un bloqueig 
noviolent, i en realitat causen menys danys econòmics», diu Yuen (2001: 12-13). Com han 
demostrat els zapatistes, fins i tot la guerra de guerrilles és una guerrilla teatral en l’era actual, 
la mesura real dels danys és simbòlica, no literal.86 Tot plegat porta al l’espinós debat de fins 
a quin punt les tàctiques militants alienen el moviment de la seva base de suport potencial. 
Algunes dades palesen que efectivament, se’n perd; però també d’altres indiquen que es guanya 
militància radical (Yuen, 2001).

És per això que les tàctiques aplicades a Seattle van evolucionar adaptant-se a les noves 
realitats i a les diferents sensibilitats que se sumaven al moviment. En termes pragmàtics, cal 
dir que als EEUU, per mor de les dures penes que implica la destrucció de propietat, aquest 
tipus d’accions són del tot impossibles si no es realitzen durant una protesta massiva. És per 
això que els nivells de militància activista de Praga, Gènova i fins i tot Québec, no són possibles 
als EEUU. És per això, també, que sovint s’argumenta que el moviment ha d’aprendre allò 
que la gent negra ja sap: que el preu de desafiar la democràcia dels EEUU sovint és la pròpia 
llibertat o la pròpia vida. En aquest sentit, hi ha veus que reclamen que el moviment s’hauria 
de desmilitaritzar i abandonar tota la retòrica i tàctiques per tornar a la creativitat i l’humor 
(Yuen, 2001). L’evolució de les tàctiques a partir de les experiències recents es palesa clarament 
amb el sorgiment de propostes com la del Pink Bloc, el Revolutionary Anarchist Clown Bloc, 
etc. (Kauffman, 2001).

84 Diu Kauffman (2001) que el principal tema del moviment als EEUU no és tàctic, sinó racial.

85 Això és especialment perillós als EEUU, diu Yuen (2001), on la violència nihilista és un fet i on el llenguatge i l’imaginari de 
la violència ha estat replantejat per la dreta. Per això sembla que s’ha d’anar més enllà del simple contrast entre la violencia de les 
corporacions i la violència contra les corporacions i articular una estratègia racional positiva. Lakey (2001) pensa que és impossible 
i defensa que la única manera de mantenir alta la moral davant l’hostilitat mediàtica i estatal és desautoritzar explícitament la 
violència i la destrucció de la propietat. A més, segons Lakey, la diversitat tàctica és impossible en una acció massiva des del 
moment que les més militants sempre s’imposen per sobre de les manco militants, i per tant esborren l’impacte de l’ADNV i 
potencialment posen en perill la majoria noviolenta sense el seu consentiment, i a més els mitjans sempre centren l’atenció en la 
violència.

86 Així, diu Yuen (2001) que els danys als establiments de Nike o Starbucks són més simbòlics que materials, puix que els 
seus beneficis es basen de cada cop més en el poder simbòlic dels seus logos. Queda per veure fins a quin punt la imatge de la 
«joventut rebel» que repudia activament la sobirania dels signes de la mercaderia no pot ser cooptada pels venedors i convertida 
en objecte de consum també. Mentrestant, hi ha altres maneres més inclusives i manco arriscades de desafiar les marques (boicots, 
campanyes, sàtira), però s’ha de reconèixer que el BB ha expressat la libido política d’una societat saturada d’anuncis.
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3.2.2.2. ELS TUTE BIANCHE

El col·lectiu Ya Basta, sorgit de l’activitat política dels centres socials italians, apostà durant uns 
anys per una tàctica activista que cridà l’atenció i es reproduí en altres indrets com Madrid o 
Londres de la mà de Los Invisibles i els WOMBLES, respectivament. Era la tàctica anomenada 
tute bianche: activistes vestits amb una bata blanca i protegits amb tota mena d’andròmines de 
gomespuma o pneumàtiques, cascs i proteccions construïdes amb materials reciclats. Com un 
exèrcit de burla, els tute bianche miren d’obrir-se camí de manera disciplinada a través de les 
barreres policials, tot protegint-se els uns als altres per evitar que ningú ni sigui ferit o detingut. 
Es tracta d’un

equip tan ridícul [que] sembla reduir els éssers humans a personatges de dibuixos ani-
mats: víctimes de continus accidents, desgarbats, estúpids, en certa manera indes-
tructibles. Aquest efecte encara augmenta més quan les línies de figures disfressa-
des ataquen la policia amb globus i pistoles d’aigua (Graeber, 2002: 144).

Així, els tute bianche combinaven un desafiament simbòlic i comunicatiu a la violència po-
licial amb un pragmatisme fruit de reiterades experiències amb la repressió policial; encarnaven 
l’assumpció de l’esperit de la noviolència però amb una protecció del propi cos i l’ús de l’espai 
amb formacions inspirades, en alguns casos, en tàctiques militars que s’inspiren en l’època de 
l’Imperi Romà.

L’origen del moviment dels tute bianche és d’alguna manera incert, involucrant antecedents 
per nord i nordest italià, que van des de Milà fins a Roma, passant per Pàdua. El que sí sembla 
un esdeveniment clau en el seu sorgiment és el desallotjament del CSOA Leoncavallo, a Milà, 
el setembre 1994.87 En aquell context, l’alcalde de Roma es refería als joves del centre social 
com els «leoncavallini», definint-los com a «fantasmes», «inexistents» (Iglesias, 2003). Aquestes 
declaracions, en el context d’una onada de forta pressió institucional contra els centres socials 
i les seves activitats, serviren d’inspiració per a la resposta del jovent: en una manifestació de 
més de 20.000 persones, els organitzadors es vestiren amb bates blanques emulant, d’alguna 
manera, el caràcter fantasmagòric que l’alcalde els hi havia atribuït. L’autodefensa organitzada 
per aquests tute bianche embrionaris fou d’èxit, en tant que aconseguiren sorprendre els cossos 
policials i evitar les prohibicions pel que fa el recorregut de la marxa. Autors com Iglesias (2003) 
atribueixen a aquest episodi el primer ús positiu de les bates blanques.

La influència política directa dels centres socials del nordest italià prové de la tradició de 
l’autonomia, però més concretament d’algunes de les expressions que aquesta adoptà a prin-
cipi dels anys 1990. Els cercles autonomistes s’havien ramificat en tres direccions principals: 
el grup Autonomia posibile (més tard Autonomia di classe), que era l’ala més «movimentista» 
i vinculada a l’autonomia dels setanta; en segon lloc, els Comitati di base i, finalment, els 
Centri Sociali del nordest que s’articulaven al voltant de la Carta di Milano, un dociment que 
marcava les seves línies principals d’actuació política (Iglesias, 2003).88 Les protestes contra la 

87 En una terminologia habitual de l’activisme, les sigles CSOA corresponen a Centre Social Okupat Autogestionat.

88 La Carta di Milano estableix la Renda Universal de Ciutadania com la gran proposta política que es deriva de la seva anàlisi 
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desocupació a França a mitjan dels anys 1990 i, sobretot, la rebel·lió xiapanenca també és una 
influència determinant d’aquest moviment, puix que aporta una nova lectura de les transfor-
macions en l’estructura de dominació i la necessiat de canvis en els processos d’alliberament. 
L’anàlisi considera que hi ha un gruix d’exclosos que, a més a més, són fortament invisibilitzats 
però que tenen un paper clau en les noves formes de producció i acumulació capitalista. És arrel 
d’aquesta «invisibiliat» (d’aquí la força metafòrica de la fantasmagoria) que la visibilització i la 
comunicació esdevenen eixos vertebradors de l’acció estratègica dels zapatistes i, també, d’or-
ganitzacions com Ya Basta que adopten la tàctica dels tute bianche. Així, les bates blanques són 
la contrapart europea dels passamuntanyes de la selva xiapanenca. Durant uns anys, aquests 
activistes practiquen intervencions en diferents àmbits que consideren llocs d’explotació i ocul-
tació (fan una reivindicació del transport públic gratuït, de la cultura lliure, els drets de les 
persones migrants, etc.) i, tot i que no tenen capacitat d’intervenció directa en els processos de 
producció, sí que tenen una capacitat d’intervenció social mitjançant la comunicació simbòlica 
(Iglesias, 2001/2002; 2003).

L’ús de la tàctica tute bianche esdevingué cèlebre a Praga, el setembre de 2000, quan el bloc 
groc format pels desobedients italians —acompanyats de «reforços» d’altres indrets— avançà 
fins al xoc amb la barrera policial fent ús de les seves «armes» d’autodefensa noviolenta. Mesos 
abans, aquesta tàctica novedosa s’havia fet servir durant les protestes pel tancament del centre 
de permanència temporal de persones migrants de Via Corelli, a Milà, i també a les protestes 
de Bolonya contra l’OCDE el mes de juny del mateix any (Iglesias, 2001/2002).

Els esdeveniments de Gènova i de l’11S van suposar, d’alguna manera, una plasmació dels 
límits de la desobediència civil que els tute bianche havien posat en pràctica fins aleshores. La 
lectura estratègica dels Disobedienti d’aquesta situació fou la següent: la fase de la desobedièn-
cia civil havia estat superada i calia construir un escenari de conflicte més ampli que suposés 
el pas a una «desobediència social». En les formes de protesta anteriors a Gènoca existia un 
element fonamental de mediació militant amb la societat, que jugava un paper d’espectadora 
en els escenaris de conflicte afrontats pels activistes desobedients; doncs bé, s’entenia que en el 
post-Gènova la repressió obligava a construir mecanismes de desobediència que involucressin 
a majors sectors de la població, encara que això impliqués una renúncia al xoc físic. Amb la 
desobediència social el paper de lideratge de l’activisme es dissolia i es procurava anar cap a un 
escenari d’implicació de tots els sectors socials no militants (Iglesias, 2001/2002).

3.2.2.3. EL BLOC ROSA

La diversificació de formes de protesta que es palesà en les grans contracimeres que van des 
de Seattle fins a Gènova encara s’ampliaria més gràcies a la irrupció del «bloc rosa», un sor-
prenent bloc encapçalat per fades «armades» amb plomalls amb els que feien pessigolles a la 
gent, inclosa la policia (Graeber, 2002). La presència d’aquest bloc suposava una reformulació 
contemporània de la confrontació juganera que ja s’havia fet servir per part dels moviments 
pacifistes i antinuclears (Welsh, 2000). Pocs dies abans de la cita a Praga, el setembre del 2000, 

sociopolítica. Aquesta Renda no es concep solament com una necessitat dels nous subjectes productius postfordistes, sinó que 
també es considera un element de creació col·lectiva d’un objectiu per a l’acció comuna d’aquests subjectes (Iglesias, 2003).
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diversos grups d’activistes organitzaren el que s’anomenaria «pink-and-silver-bloc», que donaria 
aixopluc durant la protesta a tota aquella gent que no s’identifiqués amb cap de les marxes que 
s’havien organitzat (AGP, 2001d). Aquest bloc s’organitzà sota les consignes del que s’anome-
nava «tactical frivolity», frivolitat tàctica.89 De manera semblant al mètode que fan servir grups 
com Rhythms of Resistance, la frivolitat tàctica mira d’actuar en l’escletxa que hi ha entre la 
passivitat noviolenta i la confrontació violenta.90 Ho fa, a més, apel·lant al gaudi i el tarannà de 
celebració. L’esperit carnavalesc s’inspira clarament amb les pràctiques de Reclaim the Streets. 
Els activistes d’aquest bloc elaboren disfresses i màscares, vesteixen de manera extravagant i 
amb colors roses i platejats (Hurl, 2005a). El grup decidí que volia fer quelcom caracteritzat 
per la música, la dansa, la mobilitat, les estructures orgàniques, la presa de decisions grupals 
i el teatre. En definitiva, una marxa carnavalesca que volia minimitzar la violència i l’agressió 
sense renunciar al tarannà confrontacional. Aquest enfocament no encaixava prou bé ni amb 
les marxes dels tute bianche, ni amb cap dels altres grups pacifistes, sindicals o black bloc (AGP, 
2001). En el seu fulletó convocant s’expressaven en aquests termes:

Som una festa de colors al carrer, un carnaval amb teatre, fades rosades i cheerleaders radicals, 
pallassos i música, una dansa creativa, màgica i de confrontació que pren decisions de mane-
ra horitzontal mitjançant grups d’afinitat. Volem reduir l’agressivitat al mínim mitjançant la 
imaginació, la samba, l’art, jugant amb l’espai (i amb la policia), per tal de crear un ambient 
relaxat i amb bones vibracions. Mentre ballem, denunciem la brutalitat del capitalisme, el pa-
triarcat, el racisme i totes les formes d’opressió i dominació, negant qualsevol legitimitat als 8 
homes que es reuneixen com si el món els pertanyés i que poden explotar i destruir al seu gust 
(Fulletó del Pink Silver: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/leaflet.htm).

En el mateix document, aquest bloc declarava la seva intenció d’entrar a la zona vermella, 
accedir al palau on es celebrava la cimera, sempre que fos possible, i fer-ho sense aplicar cap 
mena de violència contra la policia. Es reconeix, així mateix, que entre la gent que participa del 
bloc n’hi ha que no respondran a la violència policial, independentment de la brutalitat que 
l’acompanyi; en canvi hi ha altra gent que no està disposada a assumir alts nivells de repressió 
sense mostrar resistència fer servir cap mena de violència. Així, des del manifest d’aquest bloc es 
deixa clar que es respecten totes aquestes opcions i que es mirarà de crear espais per a que totes 
elles es puguin expressar sense interferir en les altres. Això sí,

clarament NO volem herois, machos o màrtirs: volem actuar de manera col·lectiva i con-
sensuada tothora, especialment mentre estiguem juntes, així que demanam a la gent que 
vulgui una autonomia total en les seves accions i reaccions que busqui altres grups que s’a-
proximin més a la seva visió de l’autonomia. Tampoc no volem que ningú porti al rosa i 
platejat cap mena de logotip o signe organitzatiu per tal d’evitar el sentiment que estem es-
sent instrumentalitzats per a finalitats que no tothom comparteix (AGP, 2001v).

89 Sembla que sorgeix d’una combinació de dones activistes de Lancashire, Yorkshire i el sudest el Regne Unit (Chesters i 
Welsh, 2006).

90 Es pot consultar la pàgina web d’aquest grup aquí: <http://www.rhythmsofresistance.co.uk>.
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El bloc rosa —en realitat es batejà com «rosa-i-platejat» per distingir-se del color rosa que 
algunes ONG volien adoptar—, durant el seu avanç, topà amb altres grups que restaven asse-
guts davant les tanques de la zona vermella. Malgrat la relativa calma i actitud pacífica, qual-
sevol que s’acostava a les tanques rebia aigua i gas per part de la policia. Per això, es generaren 
força moments de tensió. Fou aquí on es presencià una funció tàctica molt important d’aquest 
bloc: la seva presència, tarannà i intervenció a ritme de samba i amb els seus plomalls, aconse-
guí un gran efecte pràctic de rebaixar la tensió i calmar la gent en moment de perillositat i cert 
pànic (AGP, 2001d). Així, el propòsit del bloc rosa fou mirar de desescalar el conflicte poten-
cialment violent entre manifestants i policia, al mateix temps que es refusaven els paràmetres 
convencionals de la majoria de manifestacions (Hurl, 2005a). A més a més, el seu plantejament 
d’autonomia relativa —el propi document apel·la a un funcionament consensuat i, per tant, a la 
inexistència d’una autonomia individual absoluta a l’hora d’actuar dins del bloc— suposa certa 
innovació i síntesi de les postures divergents sobre l’autodefensa.

3.2.3. EL CONTINU VIOLÈNCIA/NOVIOLÈNCIA

Com hem vist, la categoria d’acció directa és més àmplia i genèrica que la de desobediència 
civil. En aquest sentit, tal i com explica Conway (2003), el terme fa referència a les formes d’ac-
ció política que eviten en primera instància els canals parlamentaris o burocràtics per millorar 
o eliminar una injustícia, o per posar traves i ralentitzar les operacions regulars d’un ordre o 
sistema considerat injust.91 Les vagues, les manifestacions de carrer o les ocupacions són formes 
clàssiques d’acció directa. Per suposat, totes les formes d’acció directa són també en algun sentit 
simbòliques en tant que l’acció dramatitza i explicita el conflicte sistèmic.92 Endemés, cal afegir 
una altra distinció: l’acció directa pot ser legal, il·legal o extralegal; mentre que tota desobedi-
ència civil és una forma d’acció directa, no totes les accions directes impliquen el trencament 
intencional de la llei basat en principis amb el propòsit de cridar l’atenció sobre la injustícia de 
la pròpia llei (Conway, 2003).

En tant que categoria més àmplia, l’acció directa pot situar-se en qualsevol punt del que els 
activistes anomenen el «continu violència/no-violència». De la mateixa manera, l’acció direc-
ta també pot situar-se en qualsevol punt del continu «il·legal/extralegal/legal». No hi ha, per 
tant, correlació necessària entre la no-violència i la legalitat, o entre la violència i la il·legalitat 
(Conway, 2003). Tant l’acció directa com la desobediència civil poden implicar destrucció de la 

91 Hurl (2005a) defineix l’acció directa com una manera de construir alternatives directament sense apel·lar a un mediador ex-
tern, com per exemple l’Estat. Durant dècades, diverses xarxes de resistència han crescut i desenvolupat la idea de l’acció directa. 
Cap al 1912, l’anarquista estatunidenca Voltairine de Cleyre (2005) definia l’acció directa de manera molt àmplia i en el context 
de les lluites quotidianes: la manera d’actuar per un mateix sense acudir a cap mena d’autoritat externa perquè actuï per a ell. 
Altres aportacions recents conceben l’acció directa des d’un punt de vista més teòric, fent referència a ella com la «constitució de 
la singularitat», això és, construir l’acció de manera que no pugui ser fragmentada, reduïda o representada (Hardt i Negri, 2000; 
Hurl, 2005a).

92 Així, per exemple, l’ocupació d’un habitatge buit per anar-hi a viure (una de les accions característiques del moviment 
okupa) proporciona sostre potser per una dotzena de persones, de manera que directament millora la seva situació. Ara bé, com 
a forma d’acció política, la majoria d’ocupacions senyalen un fenomen ampli com el de la manca d’habitatge i crea una pressió 
pública que eventualment pot contribuir a millorar el problema. És en aquest sentit que diem que una ocupació constitueix una 
acció directa que, al mateix temps, és simbòlica (Conway, 2003).
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propietat i poden seguir essent considerades no-violència per molts d’activistes. En aquest con-
text, la no-violència se sol entendre com l’abstenció de l’ús de de la força física contra persones 
(Conway, 2003).

L’emergència d’una «nou llenguatge» de la desobediència, tal i com defensa Graeber (2002), 
constitueix, al nostre entendre, la mostra que algunes de les categories teòriques que es fan 
servir habitualment per caracteritzar els mètodes activistes són massa rígides per donar compte 
d’una realitat forçosament més complexa. Més enllà de la qüestió normativa de la legitimitat 
de la violència, des d’un punt de vista descriptiu la distinció rígida entre violència i no violència 
esdevé problemàtica. És la destrucció pública i deliberada de camps de cultius transgènics un 
acte violent? I el bloqueig dels carrers mitjançant tècniques sofisticades que fan servir el propi 
cos com a principal element? Són violents els atacs selectius contra la propietat privada per part 
del black bloc? Legitimitat a banda, sembla que unes categories rígides entre violent i no violent 
esdevenen limitades per encaixar accions d’aquesta mena que, d’alguna manera, se situen en 
un punt que no és pròpiament passivitat no violenta però que tampoc és, per suposat, lluita 
armada tradicional.

Davant d’aquesta dificultat s’han fet algunes propostes conceptuals que miren d’escapar 
de la dicotomia violència/no violència. És el cas de Juris (2008) o Manzi (2014), per exemple, 
que aposten pel terme «violència performativa», que mira de recollir la dimensió simbòlica i 
comunicativa de l’acció. La violència performativa és, per tant, una forma significativa d’inter-
acció mitjançant la qual els actors construeixen una realitat social. Així, més que considerar a 
priori aquesta violència com irracional i sense sentit, caldria definir-la com una forma canviant 
d’interacció i comunicació, com una forma cultural d’acció significativa històricament desen-
volupada (Juris, 2005c). Tal i com explica Manzi (2014), la característica bàsica de la noció 
de «performativitat», aplicada al context al qual ens referim, és l’existència d’una audiència. Ja 
sigui per captar l’atenció sobre un tema, per contar una història o per expressar un sentiment, 
la performance es fa per transmetre un missatge, per comunicar. Així, la violència performativa 
fa referència als actes de violència que succeeixen davant d’una audiència i que es realitzen amb 
el propòsit de transmetre un missatge. D’aquesta manera, aquesta violència performativa es 
pot veure com una forma de comunicació mitjançant la qual els activistes miren d’influir en la 
transformació social escenificant una confrontació simbòlica (Juris, 2008). Fins i tot autors que 
consideren que aital violència és molt més que una tàctica per transmetre un missatge; esdevé 
part d’un procés ritual que perpetua i genera nous símbols i dinàmiques socials (Manzi, 2014). 
Es tracta, per tant, d’actes que són alhora expressius i instrumentals.93 I és que la violència per-
formativa és també productiva en un altre sentit: la forja d’identitats polítiques. Si la violència 
pot ajudar a definir els contorns entre diferents grups, també actuacions violentes específiques 
es lliguen sovint a identitats, estils i pràctiques opositores específiques (veure Bowman, 2001; 
Feldman, 1991; Peteet, 2001; Peterson, 2001).

La violència performativa implica, per tant, un enaltiment ritual simbòlic de la interacció 
violenta, amb un èmfasi predominant en la comunicació i l’expressió cultural. Aquesta con-

93 En un mateix sentit s’expressa Riches (1986), quan considera que la violència té aspectes pràctico-instrumentals i sim-
bòlic-expressius. Si la primera implica l’intent de transformar directament l’entorn social, la segona posa l’èmfasi en la comunica-
ció i la dramatització d’idees i valors socials importants.
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trasta amb la violència directa política, exercida per causar la mort o danyar a persones, tot i 
que la diferència és sovint de grau (Juris, 2005c). En el context de l’acció política, la violència 
performativa es pot concebre com una forma de comunicació mitjançant la qual activistes 
miren d’assolir una transformació social escenificant una confrontació simbòlica basada en la 
«representació de relacions antagonistes i l’enaltiment d’imatges de violència prototípica», en 
termes de  Schröder i Schmidt (2001). Les performances violentes han funcionat habitualment 
amb visualitzacions icòniques, espectaculars i no verbals, proporcionant als activistes recursos 
simbòlics que fan de contrapes a la limitació de recursos, quelcom intrínsec dels moviments de 
base, especialment dels petits grups militants.94 Això es pot traslladar perfectament als mili-
tants contemporanis que pratiquen aquesta mena de violència performativa en el context de les 
protestes antiglobalització, amb el black bloc com a exemple principal.

La implicació directa de definir símbols de violència com a «performatius» és que el seu 
propòsit comunicatiu esdevé evident. Símbols com l’aparença militar, el vandalisme o els in-
cendis provocats serveixen per transmetre un missatge o per encetar vies de comunicació entre 
grups. Autors com Rhodes (2001) han estudiat les formes de vandalisme dels anys 1960 als 
EEUU i els considera «escriptures simbòliques» que no són «destrucció irracional» nihilista 
sinó acció directa portada a un altre nivell, un intent coherent d’obrir vies de comunicació 
amb la societat. El mateix es podria dir de la interpretació de Juris (2005c, 2008) pel que fa 
el comportament del black bloc durant les protestes de Gènova el 2001: les diferents tècniques 
corporals, vestimenta, símbols rituals i pràctiques que poden ser considerades violentes, però 
en estar inserides en un context d’àmplia audiència esdevenen performatives i essencialment 
comunicatives. Finalment, existeix una violència performativa que no és pròpiament violència, 
però que inclou aspectes violents de tall expressiu (Manzi, 2014; Watson, 1996).

Però la violència performativa no és l’únic terme que s’ha proposat per copsar l’escala de 
«grisos» que hi ha entre la no violència i la violència i per trencar la simplificació que les se-
para clarament sense donar compte d’accions de destrucció de propietat i autodefensa que no 
encaixen estrictament amb cap de les dues categories. Un altre concepte que s’ha proposat, en 
aquesta cas per part de Starhawk (2002), és el d’«acció directa empoderadora». L’autora consi-
dera que el terme «noviolència» continua plantejant la qüestió en termes de violència, i per això 
cal explorar —segons ella— aquesta «tercera via» que trenca la polaritat violència/noviolència 
i, a més a més, introdueix una crítica del poder.

Així, Starhawk (2002) considera que l’acció directa empoderadora es basa en una sèrie de 
principis que coincideixen en línies generals amb els principis gandhians que hem senyalat en 
aquest mateix capítol, si bé no els estableix de manera dogmàtica sinó coma tendències que 
caldria adoptar. Així, aquesta visió de l’acció directa aposta per un empoderament col·lectiu 
que maximitza el «respecte a la vida» i defensa la «prefiguració» com una manera d’anticipar i 
ser coherents amb les transformacions a les quals s’aspira. Rebutja l’individualisme com a mo-
del emancipador i aposta per la solidaritat i la resistència col·lectiva. En el context d’una acció 
directa tensa, s’aposta per mirar de mantenir la calma i centrar-se en la presa de decisions cons-

94 Actuacions violentes en el cas de les protestes estatunidenques contra la guerra de Vietnam contra símbols del sistema 
permeten assolir victòries simbòliques sobre adversaris molt més poderosos, al temps que radicalitzen el suport potencial (Rhodes, 
2001). El mateix podria dir-se dels joves militants europeus, que fan servir la violència performativa per generar una àmplia visi-
bilitat dins dels moviments radicals autònoms de països com Itàlia, Alemanya o França des dels anys 1970 (Katsiaficas, 1997).
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cients que permetin desescalar la tensió i escapar de la lògica d’enfrontament previsible. També 
és promou una recerca de la inclusivitat i la diversitat, en un intent d’expandir el moviment per 
ampliar les oportunitats de la gent de diversos rerefons, necessitats, cultures, circumstàncies 
vitals, polítiques i visions. També suposa una aposta per la democràcia directa i l’organització 
horitzontal, creant modes d’organització i acció que permetin una implicació de tothom en les 
decisions que els afecten. Es creen, per això, les mínimes infraestructures necessàries per tirar 
endavant les accions. Es promou el diàleg, en el benentès que hi ha una gran diversitat en el 
moviment pel que fa idees, visions, estratègies i principis. Però s’honoren les tensions que això 
ocasiona i es considera el diàleg i debat per superar-les, precisament, com el que fa créixer el 
moviment. Finalment, l’acció directa empoderadora aposta per la llibertat i atorga valor a la 
passió, l’emoció, l’espontaneïtat i la sorpresa; també concep la fúria com una resposta sana a 
l’opressió i com a font potencial de poder creatiu.

Aquests dos exemples —la violència performativa i l’acció directa empoderadora— ens ser-
veixen per problematitzar la dicotomia rígida entre violència i noviolència. Tanmateix, tal i com 
ja hem avançat abans, sembla més adient plantejar el debat en termes d’un «continu violència/
noviolència», en el sentit que cap acció pot esser analitzada de manera essencialista o absoluta 
i fora del seu context històric i cultural. A més a més, es considera un error d’anàlisi (i també 
un error estratègic) etiquetar sota la mateixa etiqueta de «violència» accions tan diferents com 
la lluita armada i els atacs selectius a establiments de grans corporacions. Tot plegat ens porta a 
haver d’abordar, ja per acabar, la qüestió de la «diversitat tàctica».

3.3. EL MODEL DE LA DIVERSITAT TÀCTICA

El model de diversitat tàctica suposa una resposta i adaptació a la problemàtica viscuda a Se-
attle quan coincidiren en un mateix espai el que podríem considerar tres tàctiques diferents: 
marxes convencionals de to festiu, tàctiques de carrer basades en acció directa sota directrius 
noviolentes (DAN) i, finalment, tàctiques que contemplaven accions de destrucció de propietat 
(black bloc). La coexistència no coordinada d’aquestes tres tàctiques diferenciades ocasionà un 
conflicte i fins i tot enfrontament públic entre activistes partidaris de cadascuna d’aquestes 
fórmules d’acció. És per això que, en cites ulteriors, l’activisme avançà cap a una fórmula de 
respecte a la diversitat de tàctiques: un pacte tàcit que evitava la denúncia pública d’altres tàcti-
ques i, de facto, una coexistència pautada i delimitada espaialment de diferents formes d’acció 
directa, des de les més «convencionals» fins les més «bel·ligerants». Això sí, sempre dins d’uns 
límits clars que no admetien accions de violència «terrorista» ni indiscriminada.

Aquest model es propagà i entre les protestes de Washington, DC, de l’any 2000, fins a 
Gènova, el juliol de 2001, esdevingué el model hegemònic de les protestes antiglobalització de 
l’estil «summit hopping», si bé és cert que després de Gènova continuaria apareixent en alguns 
indrets, com és el cas de les protestes contra les reunions del G8 a Calgary, Canadà, el juny de 
2002.95 Durant aquest breu però intens espai de temps, el model de la diversitat tàctica permeté 

95 Veure Conway (2003) per una explicació detallada de les particularitats de la diversitat tàctica en el context de l’activisme 
Canadenc.
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la coexistència de múltiples tàctiques que se situen en diferents punts del continu violència/
noviolència. Endemés, la diversitat de tàctiques, actuant conjuntament, fou molt funcional en 
alguns casos per aconseguir interrompre les cimeres mitjançant l’acció directa. Com a cas para-
digmàtic d’això tenim les protestes de Praga de l’any 2000. Tanmateix, les limitacions d’aquest 
model es palesaren amb claredat a Gènova el 2001; i el context efímer que havia permès el seu 
desenvolupament canvià radicalment a partir de l’11S.

Val a dir, però, que malgrat l’èxit del model de la diversitat tàctica, aquest no estigué 
exempte de problemàtiques i discussions, fins al punt que se l’ha arribat a considerar una 
ideologia que en la pràctica reprimia el debat, debilitava la base de suport popular i, de facto, 
restringia la genuïna diversitat, creativitat i pluralisme que s’havien erigit com a segells del mo-
viment (Conway, 2003). En aquesta secció entrarem a fons a analitzar què entenem per model 
de diversitat tàctica i veurem amb quins debats històrics de l’activisme social entronca i quines 
novetats aporta.

Quan parlem de «diversitat tàctica» hem de tenir en compte la doble dimensió descriptiva 
i normativa del terme. La primera d’aquestes dimensions, la descriptiva, fa referència a les múl-
tiples opcions de protesta que coexisteixen en un espai i temps determinat. En el segon cas, pel 
que fa la dimensió normativa del terme, ens referim a l’aposta per un «respecte a la diversitat 
tàctica», és a dir, al pacte tàcit entre els diferents sectors activistes a l’hora de respectar solidà-
riament aquesta pluralitat.

Alhora, la intensificació del debat sobre la diversitat de tàctiques en el moviment s’ha d’en-
tendre dins del context de l’expansió del compromís cap a tota una varietat d’expressions d’ac-
ció directa. De fet, l’acció directa ha jugat un paper molt important en les protestes en tant que 
intent de transcendir les rutines de lobbying i les manifestacions legals i orquestrades. A més, la 
crida a la diversitat tàctica ha anat acompanyada d’una implicació en l’educació popular, tre-
ball cultural, o l’organització comunitària de base. Conduïts per un sentit d’urgència per mor 
de la crisi social i ecològica, aquest activisme ha defensat un retorn a tàctiques més militants i 
confrontacionals, incloent l’acció directa i la desobediència civil. També en el nom de l’escalada 
i la diversitat han defensat la destrucció de propietat (ja sigui amb adhesius, spray, murals de 
guerrilla, o trencament de finestres i modificació de signes) (Conway, 2003). A continuació 
veurem amb més detall els orígens i les característiques de la diversitat tàctica.

3.3.1. ELS ORÍGENS DEL DEBAT DE LA DIVERSITAT TÀCTICA

El debat sobre al diversitat tàctica en el moviment antiglobalització emergeix inicialment a Se-
attle, mentre que les manifestacions de Praga, el setembre de 2000, Québec l’abril de 2001, i a 
Gènova, el juliol del mateix any, són la plena especificació i articulació del significat del terme 
a Amèrica del Nord i Europa, respectivament. De fet, el debat sobre la diversitat de tàctiques 
sorgí a Seattle per mor del col·lapse dels contorns i les directrius d’acció. El DAN aplegà un 
nombre de grups activistes de la Costa Oest, inclòs Earth First!, Rainforest Action Network 
i Art & Revolution, en un intent de clausurar la reunió de l’OMC mitjançant l’acció directa 
noviolenta. A l’hora d’organitzar aquesta acció adoptaren un conjunt estàndard de directrius 
noviolentes, inclosa la cèlebre clàusula de la «no destrucció de propietat». Alguns activistes no 



479

LA FILOSOFIA POLÍTICA DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

s’adheriren a aquestes directrius. S’organitzà el black bloc, una tàctica que implica l’autodefensa 
i l’anonimat en l’acció militant, que es dirigí a una sèrie de punts de venda, trencant finestres i 
desfigurant façanes corporatives.

Quan van trobar-se amb la destrucció de propietat, molts d’activistes se’n van dissociar 
ràpidament, i alguns arribaren al punt de formar una cadena humana per protegir establiments 
com Nike Town. En vàries ocasions, alguns es van enfrontar físicament als activistes que parti-
cipaven de la destrucció de propietat. Condemnaren públicament aquestes accions i reclamaren 
la detenció dels activistes implicats. El model organitzatiu del DAN fou incapaç de tractar amb 
grups que no s’adherien a les seves directrius. No hi havia un mecanisme per tractar amb la 
diferència.

El DAN ha adoptat el seu model organitzatiu del moviment antinuclear dels 70 i 80. Du-
rant aquelles dècades, s’organitzaren en àrees rurals grans protestes contra la construcció de 
plantes nuclears. Es formaren àmplies coalicions regionals com ara Clamshell Alliance a New 
England i l’Abalone Alliance a Califòrnia per coordinar aquelles accions. Les decisions es pre-
nien en grans assemblees o «spokescouncils» a través d’un procés de consens. Aitals assemblees 
estaven compostes de delegats de varis grups d’afinitat formats per petits grups de menys de 20 
persones que compartien entre elles alguna mena de familiaritat o associació (Epstein, 1991).

En un context rural relativament aïllat, aquest model organitzatiu assolí un grau de força 
i cohesió. Un posicionament noviolent es va establir i mantenir mitjançant tota una sèrie de 
mecanismes. Arrelades en una regió específica, aquestes organitzacions conformaren un nucli 
d’activistes relativament estable. La disciplina fou mantinguda a través de xarxes de grups d’afi-
nitat que formalitzaren la comunicació entre aquells implicats en l’acció. Els activistes hagueren 
de participar en formació sobre noviolència i, en alguns casos, signar compromisos d’evitar la 
violència i la destrucció de propietat. En aquest context, es desenvolupà una mena de «purisme 
no-violent» i s’ha considerat que, en els anys 1980, «el pacifisme, la ideologia de l’acció política 
no-violenta, ha esdevingut axiomàtica i quasi universal entre els corrents majoritaris progressis-
tes d’Amèrica del Nord» (Churchill, 1998: 29).

Per suposat, aquest model organitzatiu no sempre funcionà i es van produir divisions sig-
nificatives quan aquestes organitzacions s’expandiren. En alguns casos, el consens formal no 
pogué ser assolit i la presa de decisions varià cap al model de vot basant en una majoria de 
2/3 o 3/4. L’organització de l’acció fora del consens esdevingué problemàtica. Per exemple, la 
Clamshell Alliance rebé crítiques per la suposada existència d’un lideratge informal que prenia 
unilateralment decisions fora del procés de consens. Endemés, el mantenimen de l’ortodòxia 
noviolenta no retallà la divergència d’orientacions tàctiques i estratègiques. Mentre que alguns 
activistes miraven de suspendre la construcció de plantes nuclears mitjançant l’acció directa, els 
altres temien que això allunyaria les comunitats rurals i, per això, optaven per una tàctica d’or-
ganitzar manifestacions. En tot cas, la traducció d’aquest model per part del DAN en l’organit-
zació de Seattle fou d’èxit. Permeté la coordinació de grups descentralitzats que funcionaren de 
manera relativament autònoma per clausurar, efectivament, l’OMC el primer dia de reunions.

Això no obstant, la traducció d’aquest model organitzatiu a protestes urbanes d’una escala 
major no es féu sense problemes. El dèficit de clara correspondència antre organitzacions i 
l’espai de l’acció féu insostenible el manteniment d’amplis paràmetres d’acció. Les accions de 
Seattle aplegaren un grup de grups dispars en una convergència temporal que ja no podia ser 
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definida organitzativament, sinó que conduí cap a la coexistència de múltiples formes d’orga-
nització en un espai i temps compartit. Amb aital presència plural, cap disciplina no-violenta 
podia mantenir-se. Els partidaris de la diversitat tàctica criticaren el «dogmatisme» de la no-vi-
olència, la qual consideraven un intent autoritari de considerar il·legítimes certes formes de 
resistència política. Per això criticaren el binomi violència/no-violència per ser massa rígid, al 
mateix temps que es posaren en dubte les formes de desobediència altament ritualitzades habi-
tuals del moviment pacifista. En el cas de Québec, per exemple, aquest «ritual» consistia en que 
els manifestants es donaven la mà passivament envoltant la policia (Conway, 2003). Així, es pot 
considerar que la diversitat tàctica s’emmarca en una dialèctica violència/noviolència i irromp 
com una solució temporal a l’extrema ritualització tant de la noviolència, d’una banda, com de 
les pràctiques de destrucció de propietat que s’autoproclamen revolucionàries per se. Així, les 
accions de Seattle reflectiren els límits de les contracimeres sota directrius no-violentes i obriren 
l’espai per les futures declaracions de «respecte a  la diversitat de tàctiques»: al bell mig de tanta 
diversitat, l’organització estratègica de l’acció esdevingué una tasca descoratjadora.96 Era cruci-
al, en aquell debat, com es podia mantenir la integritat d’acció en un context en què l’autoritat 
de cap cos de presa de decisions no seria reconegut. Endemés, hi havia un problema molt clar 
amb els qui estaven «fora»: hi havia activistes no inclosos en el procés de presa de decisions però 
que participarien de la protesta de diferents maneres (Hurl, 2005b).

En resposta, els activistes cercaren assegurar la coexistència de múltiples punts de vista 
estratègics i tàctics mitjançant la segmentació de l’espai-temps de l’esdeveniment. Així es pogué 
veure a Praga, Québec City o Gènova. Val a dir que sovint aquesta segmentació no s’ha sostin-
gut entre d’altres coses perquè és contingent i depèn del poder dels grups a l’hora de mantenir 
els límits [boundaries]. La lluita per ocupar i transformar l’espai ha estat un procés antagònic. 
Si bé la terminologia «diversitat tàctica» s’ha fet servir de manera explícita sobretot en l’àmbit 
estatunidenc i canadenc, es pot considerar raonablement que la qüestió s’ha traslladat també a 
les protestes europees.97 Però més enllà d’això, aquest model és alhora tan el resultat com l’ac-
tivador d’un debat de rellevància sobre les tàctiques de protesta, la diversitat, les possibilitats i 
límits de l’acció directa i la qüestió de la violència/noviolència. Aquest, per suposat, és un debat 
que entronca amb tradicions i debats històrics en el marc dels moviments socials i les lluites 
populars, i està travessat per qüestions de gènere i raça. El principal debat ha girat al voltant 
de l’acceptabilitat de maneres més disruptives i confrontacionals d’acció directa, el rol putatiu 
dels danys a la propietat i l’ús d’amenaces velades d’escalada de violència en la lluita contra la 
globalització neoliberal (Conway, 2003).

A ningú no se li escapa, per tant, que les noves formes de resistència civil en el moviment 
antiglobalització encarnen, d’alguna manera, una crítica a les formes d’organització, partici-
pació, representació i acció prevalents en els moviments socials. En un clima d’intensificació 
de la crisi global, un sentit profund d’urgència, patit més intensament pels joves, ha portat al 
desenvolupament de nous models d’organització i d’acció i, també, nous codis de solidaritat. 

96 Autors com Hurl (2005b) consideren que el «nou activisme», exemplificat pel moviment antiglobalització, és de fresca ins-
piració i sembla superar el paradigma de la política de partits socialdemòcrates i grups marxistes-leninistes: en contrast a l’impuls 
homogeneïtzador del capitalisme global, la resistència sembla ser irreductiblement plural, per aquest autor.

97 Pel que fa el cas estrictament estatunidenc i canadenc, hi ha alguns estudis importants que versen sobre la qüestió de la 
diversita tàctica en aquest context, com ara Conway (2003) i Hurl (2005a, 2005b).
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Els moviments de joves militants han criticat i desafiat les llargues tradicions de noviolència, 
acusant-la de moralitzadora i autoritària (Conway, 2003). Així, en nom de la creativitat, la 
resistència i la democràcia, molts d’activistes antiglobalització advoquen per un «respecte a la 
diversitat de tàctiques» com una base innegociable de la unitat. Solidaritat amb tot el ventall 
de la resistència ha significat que cap tàctica es descarta d’entrada, i que els activistes renuncien 
a no criticar públicament les tàctiques amb les quals estan en desacord. Tot plegat aspira a un 
model d’«unitat en la diversitat» (Conway, 2003).

Val a dir que la dimensió normativa de la diversitat tàctica té una vessant estratègica i una 
altra ètica. Molts dels grups que la proposen són partidaris, implícitament o explícita, de l’acció 
no-violenta. Així doncs, que hom sigui partidari de la diversitat tàctica no implica estar d’acord 
amb totes les tàctiques, i ni tan sols haver-se d’implicar en elles; en canvi, permet que cadascú 
pugui tenir el dret i la responsabilitat d’identificar els seus propis llindars de la protesta legítima 
i dur a terme les seves pròpies eleccions polítiques, estratègiques i ètiques, mentre permet als 
altres fer el mateix sense una crítica ni censura pública (Conway, 2003). L’expressió d’aquesta 
«diversitat» en el moviment antiglobalització ha estat fonamentalment lligada a la seva orien-
tació estratègica i tàctica. Tot i que l’estratègia del «summit hopping» seria criticada per l’aban-
donament de l’activisme de base local, fou precisament gràcies a aquesta mena d’acció que el 
moviment aconseguí quotes tan elevades d’impacte i visibilització. De fet, aquestes protestes 
ajuntaren xarxes globals difuses d’organitzacions no governamentals, sindicats, grups religiosos 
i esquerra extraparlamentària. Tot i la compressió d’aquestes xarxes en un espai i temps com-
partits, el moviment com a conjunt fou capaç d’assolir una presència que cap d’aquests actors 
hagués estat capaç d’assolir per ell mateix. Això és especialment cert pel que fa els sectors de 
l’anticapitalisme autònom, que gràcies a la gran convergència d’activistes assoliren una massa 
crítica necessària per dur a terme accions directes de gran escala coordinades i ben organitzades 
(Hurl, 2005b). La convergència de xarxes en aquests esdeveniments massius requerí una gran 
coordinació, organització i recursos. Com resava el butlletí de l’AGP: «There is no centre anyw-
here that could hope to organize and oversee all this mutual thickening of ties. It would be like trying 
to instruct a forest how to grow». Així, en aquest context, la diversitat tàctica no només adquiria 
un sentit ple, sinó que era totalment inevitable (Hurl, 2005b). Ara bé, abraçar al diversitat de 
tàctiques no es fa sense ambigüitat i risc: tant en termes estratègics de provocar repressió i la 
pèrdua de suport públic, com també en termes de pràctica i cultura democràtica dins del pro-
pi moviment des del moment en què es pot danyar qualsevol intent de fer àmplies coalicions 
polítiques (Conway, 2003). Tal i com la història del moviment «antiglobalització» mostra, els 
límits de la diversitat tàctica s’expliciten quan les condicions contextuals que la permeten es 
modifiquen.

3.3.2. SEATTLE: L’ÈXIT I ELS LÍMITS DE LA CONTRACIMERA SOTA DIRECTRIUS NOVIOLENTES

Com hem vist en capítols anteriors, l’acció directa de Seattle del 1999, concretament la del dia 
del bloqueig, el 30 de novembre, era el resultat d’un procés d’organització relativament llarg.98 

98 Hurl (2005b) traça una genealogia de l’activisme americà radical que en bona mesura confluiria a Seattle.
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Així, el Direct Action Network adoptà un acord que establia uns compromisos noviolents que 
excloïen l’ús d’armes, la violència física o verbal, el consum de drogues o alcohol i la destrucció 
de propietat. S’afirma que aquestes guies d’acció no eren afirmacions de compromís ideològic 
o filosòfic; senzillament, miraven de tranquil·litzar els grups amb els quals el DAN volia col·la-
borar en aquesta acció específica. Val a dir que molts dels grups d’acció directa noviolenta del 
context d’Amèrica del Nord sí que s’adhereixen amb fermesa a aquests compromisos (Conway, 
2003).

L’acció de bloqueig de Seattle, però, no era l’única que es duria a terme aquells dies. Altres 
grups que representen altres corrents d’activisme també hi confluïren. És el cas, per exemple, 
de Public Citizen, que treballà amb coalicions locals, l’American Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations (AFL-CIO), a la que s’afegiren Greenpeace i Friends of the 
Earth, entre d’altres. També participaren els grups americans vinculats a l’AGP, que durant 
les setmanes anteriors a la cita feren una caravana activista que travessà els EEUU. També hi 
hagué coalicions internacionals intersectorials que s’oposaven a l’agenda del lliure mercat, i que 
portaven una dècada de feina, desembocant a Seattle com un ampli front comú amb 600 orga-
nitzacions de tot el món que havien acordat un manifest (Conway, 2003).

Tanmateix, fou en la presència de tàctiques black bloc a Seattle i en la resposta per part de 
sectors importants de l’activisme on rau l’origen del conflicte i el debat sobre les tàctiques en el 
marc de les protestes antiglobalització. Es criticà les tàctiques i el timing del black bloc a Seattle, 
les accions del qual foren culpades de la intensificació dels assalts policials contra els bloque-
jants no-violents. També es criticà la suposada pèrdua de suport popular cap a la protesta des 
del moment en què el missatge crític amb l’OMC quedà eclipsat per les imatges mediàtiques 
centrades en els atacs contra la propietat. Mentrestant, altres activistes especulaven amb el fet 
que els vidres trencats corresponien a l’acció d’agents provocateurs (Conway, 2003).99

Més que cap altre aspecte de Seattle, aquestes acusacions i denúncies públiques entre acti-
vistes fou el que alimentà els debats post-Seattle sobre la necessitat d’encarar d’alguna manera 
la presència de tàctiques activistes diferents. Foren molts els activistes que, tot i rebutjar la 
destrucció de la propietat, es mostraren consternats per aquesta voluntat d’alguns líders de 
cooperar amb les estratègies de les elits (les de la policia, polítics, opinadors conservadors en 
mitjans de comunicació, i els portaveus de l’OMC) de dividir els activistes en categories de 
«bons» i «dolents» i col·laborant amb les pròpies forces policials que havien estat abusant siste-
màticament els activistes explícitament no-violents als calabossos.100 La divisió de l’activisme 
i les fissures polítiques de Seattle són un tema recurrent entre els comentaristes del moviment 
americà (Conway, 2003).

També s’ha criticat la destrucció de la propietat amb l’argument que, quan és duta a terme 
per activistes emmascarats, esdevé vulnerable a la apropiació, manipulació, i l’escalada per part 
d’altres actors com per exemple la policia (Conway, 2003: 518).101 Lakey (2001) defensa que la 

99 El terme es fa servir per referir-se al fenomen dels oponents dels manifestants que es confonen deliberadament entre la mul-
titud d’una acció col·lectiva per instigar un comportament més violent, més confrontacional o provocador per tal de desacreditar 
el conjunt de la protesta i legitimar la intervenció policial. Habitualment el terme es refereix als propis agents policials disfressats 
de manifestants o a grups que actuen amb afinitat o coordinació amb la policia.

100 Lydersen (2001) ha documentat testimonis d’abusos a detinguts per part de la policia a Seattle.

101 O fins i tot altres agitadors a sou, grups feixistes, o elements criminals, molts dels quals sembla que han participat a Gènova 
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protesta no-violenta, en el millor dels casos, és una forma de prefiguració. El seu poder resideix 
en el contrast amb la violència policial i estatal. Clar que aquestes assumpcions foren desafiades 
a Seattle, de manera que la destrucció de la propietat segueix plantejant preguntes problemàti-
ques i desafiants pel moviment (Conway, 2003).

El moll de l’os del debat, tanmateix, dels debats sobre le legitimitat de la violència/novio-
lència, en el context d’Amèrica del Nord, es troba en la naturalesa i estatus de la destrucció de 
propietat com a tàctica. S’ha de dir que, en aquest context, per «destrucció de propietat» s’entén 
tot un ventall d’accions que van des de danys com ara pintades, cartells, ferratines, «correcci-
ons» d’anuncis i senyals, o graffiti, fins a trencament d’aparadors corporatius, furgons policials i 
vehicles de mitjans de comunicació. S’ha discutit molt aquest tipus d’accions tan en sí mateixes, 
pel seu valor i creativitat, com per raons estratègiques i d’oportunitat, això és, per considerar-se 
inadequades en el context de grans manifestacions.

Per la seva banda, els defensors de les tàctiques black bloc argumenten que l’etiqueta «vi-
olent» s’empra de manera força indiscriminada, dins i fora del moviment, per referir-se a tot 
allò que s’escapa dels límits de les formes de dissens majoritàries, legalitzades i d’alguna manera 
rutinàries (Conway, 2003). S’argumenta que la destrucció de propietat no es pot considerar vio-
lenta a menys que impliqui danys físics o mort a les persones. Endemés, s’afirma que els atacs a 
la propietat no són una manifestació espontània sinó el resultat d’un càlcul, amb uns objectius 
acuradament seleccionats. En aquest sentit, es diu, la tàctica black bloc s’insereix dins d’una 
lògica de raó instrumental. Més que expressions de ràbia o reacció, es defensa que la destrucció 
de propietat es acció directa estratègicament i específicament orientada contra els interessos 
corporatius. Així, aquests activistes distingeixen entre la propietat privada (capitalista) i la per-
sonal (valor d’ús), i es centren en la primera. Mantenen que, com a tàctica, la destrucció de la 
propietat trenca amb la cultura de classe mitjana i la reificació de la propietat privat tan i tan 
arrelada a Amèrica del Nord (Conway, 2003).

A Seattle, però, el black bloc centrà els seus esforços en la destrucció de la propietat i no pas 
en enfrontar-se a la policia. De fet, la identificació entre destrucció de propietat, cares emmas-
carades i vestimenta fosca, juntament amb la mística que gira al voltant del black bloc, en bona 
mesura és construïda mediàticament. Nombrosos activistes duen a terme accions de destrucció 
de propietat sense màscares i sense cap mena d’identificació amb el black bloc. Endemés, molts 
d’ells són explícitament no-violents en les seves interaccions amb la policia. De fet, hi ha una 
forta tradició de destrucció de propietat en el moviment antinuclear que forma part de les tra-
dicions no-violentes de desobediència civil. També és el cas de grups que practiquen sabotatge 
com ELF, ALF o Earth First!102

És cert, però, que en el context del moviment antiglobalització la destrucció de propietat 
ha esdevingut una tàctica afavorida pel black bloc. S’ha creat, doncs, una vinculació entre la 
destrucció de propietat en el context de grans protestes antiglobalització i la disposició de con-
frontar-se físicament amb la policia; això ha va problematitzar la destrucció de la propietat com 
una tàctica acceptable en aquell context.

(Conway, 2003).

102 De fet, en el context estatunidenc la destrucció de la propietat és considerada com a part dels repertoris d’acció noviolenta 
per part d’acadèmics com Gene Sharp (1973, 2005).



484

CAPÍTOL 6

Des de Seattle, els debats sobre tàctiques sovint prengueren un to abstracte. Es plantejà la 
qüestió del que constituïa «violència», i mentre els pacifistes dogmàtics condemnaren moralísti-
cament la destrucció de propietat, altres l’imbuïren amb una capa de significància alliberadora 
en sí mateixa. En el comunicat de l’ACME Collective sobre el black bloc de Seattle es deia que

[w]hen we smash a window, we aim to destroy the thin veneer of legitimacy that surrounds pri-
vate property rights. At the same time, we exercise that set of violent and destructive social rela-
tionships which has been imbued in almost everything around us (ACME Collective, 2001).

En tant que aquests debats es desenvolupen en un terreny d’absoluts, les discussions esqui-
ven la qüestió del context històric. Els que defensen l’enfortiment de les directrius noviolentes 
hagueren d’afrontar un context en el qual la disciplina noviolenta no podia ser forçada i forçada 
amb condemna i diferenciació. «The revolution we are trying to create didn’t and doesn’t need 
these parasites», deia un activista a Seattle Weekly (Parrish, 1999). D’altra banda, la destrucció 
de la propietat fou fusionada sovint amb l’anticapitalisme revolucionari. Així, proporcionà una 
via que aparentment distingia les tàctiques «reformistes» de les «revolucionàries». La qüestió 
estratègica de quan i on la destrucció de propietat podia ser efectivament usada fou sovint no 
contestada.

En el context emergent, una posició noviolenta rígida que prohibís la destrucció de pro-
pietat fou àmpliament reconeguda com insostenible. Hi hagué una demanda de maneres més 
flexibles d’organitzar i avaluar l’acció. Tot reconeixent que el seu hallmark original que cridava 
a la «desobediència civil noviolenta» no tenia en compte les diferents connotacions que aquest 
terme podia significar en diferents llocs del món, l’AGP aclarí la seva posició a Cochabamba 
el setembre de 2001: «a l’AGP sempre hi hagué una compensió del fet que la noviolència s’ha 
d’entendre en relació a cada situació política i cultural particular». Hi hagué una preocupació 
perquè una demanda d’una estricta perspectiva «noviolenta» podia marginar i criminalitzar 
potencialment tot un segment d’activistes i negar la història de les lluites populars de molts 
llocs del món. Com a resultat, el llenguatge canvià de la «desobediència civil noviolenta» cap a 
una crida a «formes de resistència que maximitzin el respecte per la vida i els drets dels pobles 
oprimits».

Amb la coexistència de múltiples grups perseguint les seves pròpies accions en espais com-
partits, hi hagué una demanda de regular l’acció de manera més flexible, però cap grup podia 
establir aitals guies d’acció. Per això s’establí un límit en la forma organitzativa. Si un grup no 
encaixava en els paràmetres d’acció, com podien els grups manejar les discrepàncies sobre tàc-
tiques? En aquest sentit, Michael Albert, reflexionant sobre Seattle, digué:

I think that what modestly (as compared to «seriously») impaired the movement’s ability to 
get on with growing and struggling was a very real division over tactics and that that division 
in this case was handled poorly largely due to a lack of mechanisms for dealing with disagree-
ment. I think a priority task ought to be to develop and agree on such mechanisms, so that we 
don’t suffer such problems again in the future, or even see them get worse (Hurl, 2006: 59).

Així, la crida al respecte per la «diversitat de tàctiques» reflectí la inauguració d’una regi-
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mentació més flexible de l’acció, que permetés desacords sobre les tàctiques sense caure en una 
condemna pública o criminalització. Aquesta condemna s’ha vist per molta gent com a creado-
ra de divisions i amb una contribució de les distincions mediàtiques entre manifestants «bons» 
i «dolents». La crida al respecte per la diversitat tàctica fou, en primer lloc i principalment, una 
crida a la solidaritat i a la discrepància respectuosa amb altres activistes enlloc de la demanda 
de la seva detenció.

3.3.3. LA DIFUSIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL MODEL

Els esdeveniments de Seattle representaren un gran impuls al model d’acció directa que, des de 
llavors, fou àmpliament adoptat per activistes d’Amèrica del Nord i Europa. Arreu, els activistes 
miraren d’organitzar el «pròxim Seattle». Això volia dir, entre d’altres coses, interrompre les re-
unions dels líders mundials allà on fos que estiguessin. En ulteriors convocatòries els black blocs 
es consolidaren com a actors de la protesta; els líders sindicals continuaren mantenint les seves 
marxes allunyades de qualsevol indici de confrontació, mentre que xarxes i ONG organitzaren 
contracimeres paral·leles que, d’alguna manera, eren l’embrió del FSM de Porto Alegre. Ara 
bé, el debat sobre les diferents tàctiques marcava aquestes convocatòries. L’esforç per mantenir 
el momentum contribuí a la consolidació d’un model de respecte a la diversitat tàctica que fou 
adoptat àmpliament pels activistes, fins al punt que tots els sectors —totes les sensibilitats tàcti-
ques, podríem dir-ne— feren concessions solidàries. Així, organitzacions tradicionals accepta-
ren que la protesta seria quelcom més que una marxa tranquil·la i festiva pel centre de la ciutat; 
les xarxes que apostaven per un model d’acció directa sota directrius noviolentes van assumir 
que hi hauria grups que practicarien la destrucció de propietat i que, per tant, més valia coordi-
nar-se prèviament; finalment, els propis sectors que s’aglutinarien en torn a la tàctica del black 
bloc, rebaixarien considerablement el to de les seves accions, al manco en el context d’Amèrica 
del Nord.103 Val a dir que el model tingué materialitzacions diferents en cada context; tanma-
teix, és raonable incloure totes aquestes formulacions particulars en una mateixa categoria. Tot 
i que la traducció d’aquest model en altres contextos sovint no encaixava del tot bé, es donà per 
suposada i, de fet, fou anticipada tan pels activistes —cosa que contribuí a una gran partici-
pació de l’acció directa militant— com per les autoritats que miraven de contenir les accions.

La següent gran acció després de Seattle fou la del 16A a Washington, DC. Emulant el 
model organitzatiu de Seattle, una àmplia coalició d’activistes s’aplegà sota el nom de Mobi-
lization for Global Justice (Mob4glob) per tal d’organitzar aquest esdeveniment. El grup féu 
servir el model de consens en el qual les decisions serien preses per grups d’afinitat coordinats 
mitjançant consells de portaveus en assemblea. Mob4glob també mirà d’establir unes directrius 
per reforçar el compromís de l’acció amb la noviolència i, específicament, la no destrucció de 

103 En les accions posteriors a Seattle de Toronto, Ottawa i Quebec City, el black bloc aparegué, simplement, sota una estètica 
determinada marxant en formació dins de la gran manifestació. A Europa, en canvi, totes les formes de violència són atribuïdes 
al black bloc. Tanmateix, el black bloc no és pas un fenomen unitari; les seves formes i pràctiques varien d’un context a l’altre en 
funció del moment i de les tradicions polítiques de cada lloc. Però el fet és que la implicació en la destrucció de propietat del 
black bloc, juntament amb la seva doctrina d’autodefensa, això és, d’enfrontar-se amb la policia, crea tot un continu problemàtic 
entre la destrucció de la propietat (una tàctica no-violenta) i formes d’implicació més violentes (Conway, 2003).
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propietat. En resposta a aquestes directrius, grups anarquistes i socialistes llibertaris llançaren 
una crida pel Revolutionary Anti-Capitalist Bloc:

Creiem que la forma de protesta més efectiva és que cada grup passi a l’acció de manera au-
tònoma fent servir les tàctiques que senten millors per a la seva situació. No advoquem per 
cap tàctica en particular sinó que creiem que la gran diversitat de tàctiques és l’ús més efec-
tiu de les tàctiques. Som crítics amb els arguments que s’oposen a això per motius ideològics. 
És per això que creiem que no correspon a cap grup establir les directrius de les protestes o 
reclamar la pertinença del moviment (A16 Revolutionary Anti-Capitalist Bloc, 2000).

Aquesta crida a la diversitat de tàctiques enterrà la pretensió que un sol grup pogués establir 
un conjunt de paràmetres d’acció, al mateix temps que declarava la presència d’una formació 
distintivament «anticapitalista» que existiria fora d’aquests paràmetres. D’una banda, el «bloc» 
aparegué com un centre o nucli d’acció directa militant, mentre que per l’altra banda exposà 
la idea que una gran diversitat de tàctiques és l’ús més efectiu de les tàctiques. Sobre aquesta 
base, la presència de diversitat fou considerada efectiva en sí mateixa, encara que l’enfocament 
estratègic dels anticapitalistes revolucionaris no quedava clar (Hurl, 2005b).

El que podria semblar un conflicte obert entre els dos principals grups promotors de l’ac-
ció —Mob4glob i el Revolutionary Anti-Capitalist Bloc—, no era tal. En realitat, aquestes 
protestes protagonitzaren una considerable cooperació i encreuament. De fet, molts d’activistes 
participaren en els dos blocs. Mentre que el primer no condonava obertament la destrucció de 
propietat, sí que hi havia un cert grau de solidaritat i suport tàcit cap a aquesta mena d’acci-
ons.104 Això reflectia la posició relativament comuna. Hi havia un desig de no empantanegar-se 
en arguments i divisions sobre tàctiques amb la intenció de mantenir i reforçar l’impuls de 
Seattle i del moviment en el seu conjunt.

El 16A mostrà que Seattle no fou una excepció o singularitat. Prop de 40.000 persones 
d’un ampli ventall de rerefons s’ajuntà en la protesta. Les oficines governamentals es tancaren 
i els funcionaris no treballaren aquell dia. Dins d’aquesta acció es donà visibilitat i es solidificà 
un moviment anticapitalista que tingué molt de suport. De fet, l’anticapitalisme jugà un paper 
molt important en l’organització de l’acció militant, l’autodefensa i la jail solidarity. Ara bé, 
l’efectivitat de moltes tàctiques militants a Washington, DC, fou limitada.105

El «salt» a Europa del model de la diversitat tàctica es produí de manera clara a Praga, el 
setembre de 2000. Fou en aquesta protesta que, possiblement, es produí la sublimació del mo-
del, quan diversos blocs associats a color feren explícita la diversitat tàctica, que es repartí espa-
ialment i aconseguí grans dosis de funcionalitat. La qüestió de la diversitat tàctica, tan intensa 
en el context estatunidenc i canadenc, no era tan controvertida en el cas d’Europa, on hi havia 

104 En la conferència de premsa prèvia al sus del Mob4glob, Nadine Bloch (2000) digué: «Ens volem centrar en les qüestions 
de la violència estructural contra la gent per part del BM, el FMI i l’OMC més que no pas sumir-nos en discussions sobre tàcti-
ques».

105 Anticipant l’intent de clausura de la reunió, els delegats del FMI i del BM foren traslladats al lloc abans d’hora. Un cop els 
plans dels activistes de bloquejar les interseccions foren frustrats, no quedà clar com s’havia d’actuar aleshores. Alguns activistes 
decidiren sumar-se a la gran manifestació, mentre que d’altres miraren de mantenir el bloqueig [lockdown] en diverses intersec-
cions. En absència d’un enfocament estratègic o d’un pla d’acció, els activistes van marxar sense rumb per la ciutat (Hurl, 2005b).
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una tradició més militant que assumia amb més naturalitat, relativament, accions de destrucció 
de propietat. A Amèrica del Nord, a diferència d’Europa, predominava una forta tradició de 
pacifisme radical, tot i que tàctiques més confrontatives s’havien anat desenvolupant durant els 
anys 90, aquestes romanien restringides en la contracultura radical. Fou a partir de Seattle que 
l’ús d’aquestes tàctiques esdevingué una qüestió oberta (Hurl, 2005a).106

La presència d’activites associats a l’AGP fou molt significant perquè molts d’aquests ja 
havien establert cert grau de confiança amb els contactes locals, tot transmetent la importància 
de la mobilització arreu d’Europa. Tal i com senyalen alguns autors (Chesters i Welsh, 2006), el 
compromís de l’AGP amb els valors de l’autonomia, la descentralització, la participació demo-
cràtica i l’acció directa es manifestà concretament en els seus esforços internacionals de man-
tenir el procés «obert». Aquest compromís envers la «unitat en la diversitat» mitjançant la fusió 
de diferents perspectives polítiques i repertoris de protesta fou un element clau del procés. En 
aquest context, la presència d’activistes internacionals coneguts com els «radicals lliures» tingué 
molta importància, especialment pel rol de mediació que aconseguiren dur a terme (Chesters 
i Welsh, 2006). I és que el consens envers l’acció de Praga s’assolí després d’un procés de debat 
complex, tan en assemblea general com en reunions de l’INPEG i petits grups. Tot plegat era el 
resultat d’una reunió de més de 70 persones que participaven a títol individual o com a «repre-
sentants» d’organitzacions, col·lectius i coalicions de diversos països, principalment europeus.107

Malgrat les divisions polítiques i filosòfiques, per a l’acció de Praga s’assolí un ampli acord 
per a l’acció: hi hauria un punt de convergència central, seguit d’una «marxa unitària» durant 
la qual els manifestants es dividirien en marxes separades, cadascuna de les quals amb un color 
assignat. Les marxes «colorejades» es caracteritzarien per la seva filiació política, postura ideo-
lògica o enllaços afectius i d’afinitat determinats per la identitat regional, la llengua o repertoris 
de protesta particulars. Aquest model s’inspirava en l’experiència de Reclaim the Streets, que 
en les seves accions de carrer experimentals havien aconseguit provocar una «condensació de 
símbols» gràcies a la qual la individualitat havia quedat, temporalment, en un segon pla, tot 
afavorint-se la col·lectivitat. A més a més, es produïa una resignificació, puix que alguns d’a-
quells colors no tenien pas un significat unívoc.108 Era graciós, doncs, que grups trotskistes com 

106 L’acció col·lectiva al Canadà i EEUU ha estat formada per una forta tradició de pacifisme, individualisme i liberalisme. 
Això ha accentuat un focus predominant d’accions noviolentes per part d’individus que apel·len a l’Estat per tal d’assolir el canvi 
social, encara que hi ha hagut notables excepcions d’això. El pacifisme radical ha mantingut una forta tradició, especialment als 
EEUU, on hi ha una llarga història que va dels objectors de consciència quàquers durant la Primera Guerra Mundial i passa pel 
moviments pels drets civils i el primerenc moviment antiguerra dels 50 i 60 i el moviment pacifista, antinuclear i els moviments 
ecofeministes dels 1980. Les protestes s’han imbuït d’un fort corrent individualista que evoquen a la figura de l’individu heroïc 
que planta cara al govern repressiu. A diferència d’Europa, a Amèrica del Nord ha romàs la tradició que gira al voltant dels drets i 
les llibertats cap al control governamental. A més a més, el moviment obrer ha estat molt menys prominent que a Europa, si bé la 
Nova Esquerra dels 60 ha estat prou influent (Hurl, 2005a).
A més a més, la legislació canadenca i estatunidenca és més rígida en comparació amb la dels països europeus. Per exemple, el mo-
viment okupa ha proporcionat una base molt important per l’activisme radical europeu, i això ha estat possible en bona mesura 
per la major permisivitat cap a l’okupació d’espais. Al Canadà i als EEUU, en canvi, l’okupació mai no ha assolit una presència 
sostinguda perquè els activistes són expulsats ràpidament per la policia. Així com hi ha una llarga tradició de protesta confronta-
cional a Europa, en el cas dels EEUU i Canadà accions d’aquesta mena són tractades sovint amb mà dura (Hurl, 2005a).

107 Aquests països eren el Regne Unit, França, Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Finlàndia, Noruega, Eslovàquia, Estats 
Units i República Txeca (Chesters i Welsh, 2006).

108 Com deia un activista, «era graciós la idea de veure comunistes havent de dir que eren del color rosa» (entrevista a un 
activista britànic a Chesters i Welsh, 2006).
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IS/SWP sumant-se a la marxa groga dels tute bianche, «armats» amb les seves proteccions de 
materials reciclats; era cridaner que, a Praga, els grups autonomistes i anarquistes eren «blaus», 
formant part d’una marxa internacional animada al ritme de la Noise Brigade, un grup de per-
cussió anarquista i uniformat (Chesters i Welsh, 2006); també era divertit que, llavors, grups 
amb sensibilitat ecologista com Earth First! o Reclaim the Streets s’havien convertit, temporal-
ment, al color rosa i avançaven a ritme de samba i seguint el pas de les fades rosa i platejades i 
la seva «frivolitat tàctica» (Chesters i Welsh, 2006).

El model de la diversitat tàctica assolia a Praga el que seria, possiblement, el seu punt àlgid. 
Seria reproduït en noves versions i en diferents ciutats que acollien protestes contra les institu-
cions de la globalització neoliberal. Com veurem en la següent secció, emperò, fou a Gènova, 
l’any 2001, quan es palesaren amb més claredat i dramatisme els límits del model de la diver-
sitat tàctica.

3.3.4. LÍMITS I ANÀLISI CRÍTICA DE LA DIVERSITAT TÀCTICA

Sovint s’ha celebrat en abstracte la «diversitat» del moviment antiglobalització, però no sempre 
queda clar com es manifesta en la pràctica aital diversitat. De fet, sosté Hurl (2005b) que els 
contorns ambigus del moviment han servit per ocultar les seves relacions socials específiques. 
En aquesta secció mirarem d’abordar críticament la qüestió de la diversitat tàctica. En tant 
que la «diversitat» és tractada com quelcom que resideix més enllà d’aquestes relacions socials 
específiques, incorre en el risc d’esdevenir fetitxitzada, tractada com un universal que ha servit 
per suplantar l’organització de pràctiques socials específiques. També s’ha produït el moviment 
invers: una extrema particularització relativista d’aquesta diversitat, deslligada de qualsevol ori-
entació més àmplia. Aquests dos extrems han estat mostres de com la pròpia orientació tàctica 
del moviment s’ha girat contra sí mateixa quan les condicions d’aital diversitat emancipadora 
han deixat d’existir (Hurl, 2005b).

Des de la irrupció dels nous moviments socials dels anys 1960 el terme «diversitat» ha es-
devingut central. Amb l’emergència d’un reguitzell de lluites que anaven més enllà de l’espai 
de treball i que se solen agrupar sota l’etiqueta d’«identitat» s’ha qüestionat la supremacia d’una 
lluita per damunt de les altres (Melucci, 1980, 1989; Laclau i Mouffe, 1985). Durant els anys 
80 s’ha mirat de fer front a la fragmentació de les lluites i els moviments progressistes s’han 
centrat en la construcció d’àmplies coalicions que miren de respectar la diversitat dels grups 
involucrats.

Hurl (2005a) considera que la crida a la «diversitat de tàctiques» es basa en el discurs de la 
«diversitat», estenent-lo més enllà de les identitats per tal d’incloure les accions. Dit altrament, 
els diferents repertoris d’acció en el context de la protesta social i els moviments socials cons-
titueixen, també, una dimensió de la identitat. Així, la solidaritat implica que hi ha d’haver 
respecte no només per qui és la gent, sinó també pel que fa; els possibles desacords han de ser 
tractats mitjançant la comunicació i la solidaritat més que amb la condemna i l’exclusió. Aques-
ta mena de «codi ètic» és el que se sol conèixer com la «crida crida al respecte per la diversitat 
tàctica», que en el moviment «antiglobalització» emergí per evitar una dinàmica de marginació 
i en una polarització maniquea entre manifestants «bons» i «dolents». Val a dir que la diversitat 
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tàctica no implica estar d’acord amb certes accions, però sí que implica mantenir un nivell de 
solidaritat tal que no porti a una condemna pública i «en calent» d’aquestes accions.

Entenem que la diversitat tàctica ha estat articulada mitjançant dos arguments interrelacio-
nats. El primer, exemplificat per la crida per a un Revolutionary Anti-Capitalist Bloc de cara al 
16 d’abril de 2000 a Washington, que afirmava que una gran diversitat de tàctiques és, de fet, 
la tàctica més efectiva. Així,  des d’un punt de vista de raó instrumental, es vincula la diversitat 
tàctica a l’eficàcia i s’estableix com el mitjà més útil per assolir una determinada finalitat. El 
segon argument el veiem en la crida de Québec l’abril de 2001: allà s’apel·la a la diversitat tàctica 
com una manera de mantenir la solidaritat amb aquells que fan servir tàctiques amb les que no 
estem d’acord (Hurl, 2005a).

Cal tenir en compte que la realització de la diversitat tàctica s’ha interpretat per part d’al-
guns autors com Hurl (2005a) com un reflex de les concepcions canviants sobre la violència i la 
noviolència. S’ha observat una tendència majoritària durant els anys 1960, 1970 i en bona me-
sura 1980 que denota com les tàctiques utilitzades pels moviments socials sovint han constituït 
la seva identitat. I això es pot observar en casos tan allunyats com el del pacifisme radical i els 
grups de lluita armada, en una dinàmica agreujada pels processos de fragmentació de les lluites, 
repressió estatal i tendències al sectarisme. Passa, però, que durant els anys 1990 s’experimenta 
un canvi important d’aquesta dinàmica. Això es palesa clarament en el cas de la noviolència, 
que s’ha vist de cada vegada més com una decisió tàctica més que un conjunt de principis ètics 
deontològics. Així, la crida per una diversitat tàctica ha portat el debat a un terreny que va més 
enllà de la simple qüestió de la violència contra la noviolència, obrint el ventall de la discussió 
i superant prejudicis dogmàtics que minaven la coordinació de tàctiques diferents en un ma-
teix espai (Hurl, 2005a).109 Durant el recorregut de la diversitat tàctica en les seves diferents 
materialitzacions, aquesta es situa en una dialèctica entre principis i objectius, entre la identitat 
i l’acció estratègica. Alhora, la diversitat tàctica és d’alguna manera un espai d’institucionalit-
zació en el marc d’una dialèctica entre els diferents sectors del moviment antiglobalització. A 
continuació entrarem a valorar aquestes dimensions.

1. La diversitat tàctica com a marc ètic. Es parteix d’una premissa força clara: la pluralitat 
d’actors que intervenen en les accions del moviment és una qüestió de fet; les seves opcions 
tàctiques divergeixen i els espais d’unificació o coordinació han estat precaris en general. En 
aquesta línia, s’ha argumentat que la crida a un respecte a la diversitat tàctica és inevitable per-
què aital diversitat no és una opció sinó que ja existeix com a realitat empírica (Hurl, 2005a).110 
Tanmateix, la característica decisiva de la diversitat tàctica és que constitueix una ètica de 
respecte, o acceptació, de les eleccions tàctiques d’altres activistes. Aquesta tolerància al plura-
lisme implica un acord explícit de no denunciar públicament les tàctiques emprades per altres 
activistes, per molt controvertides que siguin, però sempre dins d’uns límits marcats pel context 

109 Com deia un activista de Montreal, Jaggi Singh, «respectarem la diversitat de tàctiques [...] i llavors decidirem sobre aquesta 
base què és apropiat i què no ho és, què és efectiu i què no ho és i ens allunyarem de la noviolència» (Hurl, 2005a: 42).

110 Autors com Hurl (2005a, 2005b) consideren que aquesta pluralitat és un resultat de les transformacions relacionades amb 
la crisi del fordisme. Basant-se en les teories del postfordisme, els teòrics dels nous moviments socials (Melucci, 1980; 1989, Tou-
raine, 1981, 1988) han senyalat el declivi de les lluites industrials i l’auge de les lluites pel control de la informació; unes lluites 
que impliquen un escenari de pluralitat en les lluites socials (Hurl, 2005a). Hi ha també interpretacions postmodernes d’aquesta 
pluralitat que les consideren totes iguals (Hurl, 2005a: 88).
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de l’activisme en règims democràtics representatius.111 Així, el respecte per la diversitat tàctica 
desborda el model de directrius no-violentes proposat pel DAN a Seattle (Conway, 2003).

Així, la diversitat tàctica significa respectar aquells que fan servir altres tàctiques no per 
una manca de principis, sinó simplement perquè tenen uns altres principis polítics i valors 
(Starhawk, 2002). A més, hi ha una ètica subjacent a la diversitat tàctica: la gent ha de ser lliure 
de fer les seves pròpies eleccions; cap autoritat ha de dir-li a la gent què ha de fer, i cal solida-
ritzar-se fins i tot amb la gent que ha fet eleccions amb les que no estam d’acord (Starhawk, 
2002). Aquesta diversitat tàctica, en tant que marc ètic, implica una ètica autònoma amb molts 
d’elements que es poden interpretar en el paradigma de l’ètica discursiva. De fet, aital model 
pressuposa l’existència de «grups d’afinitat» com a unitat d’organització i presa de decisió de-
mocràtica, de manera que hi ha una dimensió deliberativa en condicions que es procura que 
tendeixin a les ideals (Conway, 2003). Tot plegat s’interpreta, en el context d’Amèrica del Nord, 
com el producte de la creixent força del moviment d’acció directa, entès com les comunitats 
radicals desenvolupades des dels anys 1960 que van trenar formes de resistència i lluita fora de 
les vies de la política convencional. Aquest moviment d’acció directa ha mirat de desenvolupar 
formes autònomes de decisió i ha resistit la fragmentació de les lluites en temes, mirant de cons-
truir alternatives holístiques a través de la vida quotidiana (Hurl, 2005a). La crida a la diversitat 
tàctica arrela i és una conseqüència directa del desenvolupament dels Nous Moviments Socials 
dels 60 i 70 i les comunitats «prefiguratives» que s’hi relacionen. Solnit (2004) és dels que veuen 
la diversitat tàctica com una evolució d’un nou model d’unitat i definicions expandides de so-
lidaritat. Així, es pot considerar com un intent de reconceptualitzar les nocions convencionals 
d’organització i acció més enllà dels subcorrents radicals. En oposició a la fragmentació, fou 
un intent d’assegurar que cap grup pogués monopolitzar l’acció en exclusió dels altres (Hurl, 
2005a).

Tanmateix, es pot criticar aquest plantejament tenint en compte que la diversitat tàctica 
descansa sobre un consens tàcit sobre quins són els límits de les tàctiques possibles. Dit altra-
ment, no qualsevol tàctica seria assumible per part de la diversitat tàctica. Així doncs, el debat 
sobre la dimensió ètica de la diversitat tàctica és més ètic que històric.

2. La diversitat tàctica com a aposta estratègica. A l’altre extrem hi trobam una concepció de 
la diversitat tàctica que la valora en termes d’eficàcia i eficiència. S’ha argumentat que, en el 
context de la protesta de carrer, l’ús d’estructures de decisió de dalt a baix esdevé un punt de 
feblesa. Així, la crida a la diversitat tàctica reconeix l’existència d’un context «fluid» d’acció que 
reclama, per tant, una organització igualment flexible. Es diu que durant protestes urbanes la 
pròpia discussió tàctica és contraproduent perquè els grups han de prendre decisions ràpides i 
de manera eficient; i tanmateix, no hi ha manera d’impedir que els grups persegueixen els seus 
objectius particulars (Hurl, 2005a).

Val a dir que no està gens clar fins a quin punt un model de diversitat tàctica permet que 
les diferents tàctiques es complementin en sí o, en canvi, acaba provocant una eliminació de 
facto de la pròpia diversitat per acabar-se imposant una tàctica específica. D’entre les opinions 
partidàries de la primera opció, una complementarietat de les diferents tàctiques, hi trobam 
participants canadencs com Peter Bleyer i Maude Barlow (del Council of Canadians) i Tony 

111 No té sentit, en aquest context, parlar de la lluita armada ja que en cap cas s’ha contemplat com a acció dins del moviment.
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Clarke (de l’International Forum on Globalization), entenen les divisions polítiques i tàctiques 
de Seattle com expressions productives de la diversitat. Bleyer defensa que l’estratègia dins/fora, 
en la qual els activistes participaren dins de la convenció com a grans ONGs amb estatus de 
delegats mentre altres activistes, implicats en l’acció directa, causaven estralls a fora, era una 
divisió constructiva per l’activisme sindical. En altres paraules, Bleyer no veia que les distintes 
estratègies s’anul·lessin unes a les altres. L’autor treu importància a la significància de l’acció 
directa i les divisions polítiques que provocà dins dels corrents principals de l’AFL-CIO i al-
gunes grans ONG. Aquest enfocament entre els activistes canadencs reflecteix les profundes 
tradicions de coalicions polítiques i una moviment obrer canadenc més militant. Tanmateix, les 
mateixes dinàmiques, divisions i debats foren represos a Quebec setze mesos després (Conway, 
2003).

A l’altra banda hi trobam les postures crítiques que consideren que la diversitat tàctica, 
quan va acompanyada d’accions de destrucció de propietat, implica una eliminació d’altres 
tàctiques perquè obre un «espai confrontacional» que pot portar a la pèrdua de suport popular a 
les protestes (Starhawk, 2002).112 També es detectava el sorgiment de conflictes entre els sectors 
de l’activisme i la percepció que en nom de la diversitat tàctica s’estava manipulant la gent per 
inserir-la en una escalada de violència no desitjada (Conway, 2003). Així, des d’aquest punt de 
vista, es considera que quan hi ha coexistència de múltiples comunitats en un espai extensiu 
la disciplina noviolenta no pot ser mantinguda; això s’observà clarament en el cas de Seattle 
(Hurl, 2005a). Així, quan hi ha grups  que promouen i practiquen certs tipus de destrucció de 
la propietat —tan ideològicament com estratègicament—, trenquen les condicions de possibi-
litat de l’acció directa noviolenta. També s’ha argumentat que la crida a la diversitat tàctica no 
habilita de cap manera la diversitat. Sota la tirania de la manca d’estructura, es diu, les tàctiques 
més militants predominaran inevitablement, posant en perill aquells que busquin implicar-se 
en altres formes d’acció. També s’ha dit que la diversitat tàctica permet que una minoria —que 
no ha de rendir comptes— «segresti» l’acció (Hurl, 2005a). Si això és així és, en part, perquè 
dins del discurs de respecte a la diversitat tàctica hi ha poc espai, en la pràctica, per al debat 
entre grups d’afinitat sobre quins tipus de propietat pot ser destruïda i quin tipus de danys són 
adients. Així, la realitat és que hi ha poca discussió entre grups sobre la relació entre aquests 
actes i el context polític més ample o l’estratègia del moviment (Conway, 2003). La deliberació, 
doncs, no és dona tal i com seria desitjable.

També s’ha argumentat, en aquesta mateixa línia, que tan els mass media com els mitjans 
alternatius han estat captivats per les imatges de destrucció de propietat i el clima d’incertesa 
i desordre que suggereixen mitjançant la seva amenaça d’una escalada del conflicte, i algunes 
d’aquestes imatges han eclipsat la resta de tàctiques del moviment. Això no es reconeix com 
a problemàtic per part dels partidaris de la destrucció de la propietat, malgrat la seva retòrica 
de respecte (i presumible valorització) a la diversitat de tàctiques (Conway, 2003). Autors com 
Zerzan (1999) senyalen un altre argument estratègic en defensa de la destrucció de propietat: a 
diferència de moltes altres accions, no es pot cooptar. Val a dir que la contrapart de la cooptació 

112 L’autora considera, però, que amb l’experiència de Québec aquestes pors es van demostrar infundades, al manco en aquell 
cas concret (Starhawk, 2002: 94). Altres reflexions apunten en la direcció de considerar el black bloc com una tàctica que ja no té 
sentit (AGP, 2001e).
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és la criminalització. Prova d’això és que autors com Redden (2001) documenten els alts nivells 
de repressió policial i criminalització mediàtica patida pels «anarquistes d’Eugene».113

Per acabar de completar l’anàlisi és important distingir entre els «diversos» grups i organit-
zacions implicats en el moviment i la constitució activa de la «diversitat» en la pràctica. Així, 
la crida a la «diversitat tàctica» és un equilibri precari entre aquestes dues perspectives. D’una 
banda, és un intent d’habilitar la coexistència de múltiples formes d’acció i organització. De 
l’altra, reflecteix la propagació de pràctiques organitzatives descentralitzades. Tal i com diu un 
activista: «és un gest retòric, però també una tàctica en sí mateixa. [El propi] terme i l’ús del ter-
me és una tàctica també i un intent d’enfortir una forma particular d’activisme» (Hurl, 2005a: 
98). De fet, la crida a la diversitat tàctica és un reflex de les relacions de poder canviants dins 
dels moviments. Des dels anys 1980 el moviment d’acció directa del Nord s’ha mogut cap a 
formes més obertes d’organització. L’acció és coordinada a través de canals més oberts i tothom 
és lliure de participar-hi. La presa de decisions és descentralitzada i lliga petits grups autònoms; 
aquesta es difon per tot el curs de l’acció fins al punt que n’és, d’alguna manera, constitutiva: 
l’activisme mira de construir zones «temporalment autònomes» en les quals les persones són 
lliures d’actuar en processos que s’aproximen més als d’una comunitat deliberativa imperfecta 
que no pas a un espai d’individualisme anàrquic. També, durant els anys recents l’acció política 
s’ha vist imbuïda d’un esperit carnavalesc i de joc, cosa que representa una novetat si ho com-
parem amb les pràctiques més «serioses», «marcials» i masculinitzades de la militància política 
d’anys anteriors. En suma, hi ha un canvi cap a una forma immanent d’organització de l’acció, 
eliminant el punt privilegiat de presa de decisió (Hurl, 2005a).114

Aquesta diversitat tàctica està sotmesa a un procés contradictori constant. D’una banda, 
el model ha emergit com una orientació particular de l’activisme nord-americà contemporani 
que cerca habilitar la pluralitat durant l’acció de protesta. La plasmació d’això és una crida a 
la diversitat tàctica després de Seattle que ajudà a concretar una particular forma organitzativa 
estretament lligada a aquestes mobilitzacions de gran escala, això és, la formació i coordinació 
de grups d’afinitat que gaudeixen d’autonomia organitzativa. Aquest model és una institucio-
nalització que eleva una forma particular de solidaritat com universal i, en fer-ho, atorga certa 
unitat d’acció al moviment. Així, el procés de generar consens no és tan sols un exercici ideolò-
gic sinó que es manifesta concretament i es difon activament a través de la societat mitjançant 
les relacions socials que la travessen (Hurl, 2005a).

Passa, però, que aquest procés de generació de solidaritat ha estat discutit per varis grups 
que senyalen les limitacions del propi moviment. Per això la crida a la diversitat tàctica ha de ser 
llegida també com una institucionalització —amb risc evident d’ossificació— que s’enfronta a 
diverses resistències que s’articulen contra la monopolització de l’acció per part d’una sola orga-
nització o d’un conjunt d’aquestes (Hurl, 2005a). Des d’aquesta perspectiva, les vies concretes 

113 Per això s’ha remarcat la importància de mantenir una solidaritat activa amb l’anarquisme criminalitzat (AGP, 2001e).

114 De fet, en aquesta línia s’ha dit que la protesta de Seattle introduí aquests mètodes organitzatius a una comunitat més 
àmplia. L’èxit de l’acció va empènyer altres sectors del moviment a reconèixer les contribucions de l’ala radical. Com senyala Starr 
(2000), a Seattle els joves activistes anarquistes foren valorats, per primera vegada, per altres sectors, encara que aquests joves 
estaven actius en les protestes anti-FTA europees des de feia temps. Afirma Hurl (2005b) que el nou radicalisme que contagià el 
moviment no mira de construir coherència apel·lant a un partit d’avantguarda i a l’adveniment inevitable de la revolució, sinó que 
la construeix a través de la singularitat de la seva acció quotidiana.
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mitjançant les quals el moviment es fusiona sovint es perden. Mentre el moviment celebra la 
seva diversitat, de vegades no queda clar de quina manera aquesta diversitat es manifesta en 
la pràctica. Els contorns ambigus del propi moviment serveixen per ocultar les seves relacions 
socials específiques. Es corre el risc, doncs, que la diversitat sigui tractada com a universal i 
certament abstracta, com quelcom que està més enllà de les relacions socials específiques i, per 
tant, és d’alguna manera fetitxitzada (Hurl, 2005a). En aquest sentit, el respecte a la diversitat 
tàctica sovint s’ha confós amb l’enfocament de «tot val». Allunyant-se dels límits dibuixats 
pel que és legítim i el que no, sembla suggerir que totes les tàctiques s’haurien de considerar 
igualment legítimes. D’aquesta manera, hi ha activistes que han fetitxitzat el terme «respecte 
a la diversitat tàctica» fins fer-lo perdre el significat i donant a entendre que l’únic criteri per 
establir si quelcom és o no és «radical» o «legítim» és la tàctica emprada en qualsevol moment 
donat. Així, des d’aquest esguard, les tàctiques són considerades iguals; si algú les fa servir, ales-
hores són legítimes automàticament. Això, entre d’altres conseqüències, implica que la tàctica 
deixa de ser una tàctica per convertir-se en ideologia o una identitat forta (Hurl, 2005a). Així, 
quan les tàctiques es deslliguen del seu context particular, guanyen en puresa per sí mateixes 
i són incorporades a la identitat subjacent. Això deixa sense sentit els possibles debats tàctics i 
estratègics sobre què pot o no pot ser efectiu; tenim una mena de tàctica sense estratègia. Com 
s’ha senyalat, identificar-se bàsicament amb les tàctiques («sóc un activista noviolent») o fins 
i tot la roba o l’aparença física («estic amb el black bloc»), més que amb unes metes, idees o 
aspiracions, pot convertir el moviment en quelcom rígid i inflexible, completament previsible 
i sense capacitat d’evolució i adaptació (Notes from Nowhere, 2003). De vegades es pot copsar 
la puresa de l’enfocament militant en alguna de la seva propaganda, com és el cas d’un cartell 
de promoció del black bloc en què apareixia una imatge de Gandhi conduïnt una motocicleta 
policial i el missatge «Gandhi is dead because he did not strike back. Support your local Black 
Bloc». Més enllà de la simplificació del plantejament i la seva retòrica àcida, és interessant per-
què contrasta deliberadament l’aparent feblesa de l’acció directa noviolenta amb el poder mític 
de l’acció militant, tot reforçant la dicotomia violència/noviolència. Aquest cartell reflecteix 
una àmplia sensibilitat predominant en amplis sectors de l’esquerra radical d’EEUU i Canadà 
(Hurl, 2005a). En aquesta línia, sovint la destrucció de propietat s’eleva com un absolut, una 
expressió romàntica de rebuig

Tanmateix, per a molta gent la diversitat tàctica no vol dir una invitació a que tot val. Refu-
sar la distinció absoluta entre violència i noviolència no vol dir necessàriament que les tàctiques 
estiguin exemptes de crítica. Caure en una fetitxització de les tàctiques en el principi de «tot s’hi 
val» porta a una fragmentació del moviment basada en la traducció de les tàctiques en identitats 
absolutes (Hurl, 2005a). En aquest sentit, la crida a la diversitat tàctica transita en una línia de 
tensió que va des de la identitat segregada —que absolutitza i imposa formes particulars d’acció 
sota una retòrica de «diversitat»— i la universalitat buida que desconeix cap mena de criteri 
normatiu i cau en un «tot val».

Allunyada d’aquests extrems, la diversitat tàctica ha estat efectiva i empoderadora en els 
moments en què ha assolit cohesió no gràcies la «puresa tàctica» sinó la comunicació. És en 
aquests moments que la coherència del moviment s’ha afirmat mitjançant la seva connexió al 
context i la diversitat tàctica ha trencat amb la tendència identitària de les tàctiques i ha trans-
cendit l’ossificació tan de la noviolència com de la «violència performativa» militant, en termes 
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de Juris (2008). És també en aquests moments en què la diversitat tàctica entesa com «puc fer 
el que vulgui» no s’ha donat en els grups perquè aquests han estat organitzats, i això implica un 
procés de debat.115 Com s’ha dit, «fins que no reconeguem això i desenvolupem noves formes de 
comunicació i abast, continuarem atrapats en la interminable cinta de Möbius del debat entre 
violència i noviolència, diversitat tàctica contra clares directrius d’acció» (Notes from Nowhere 
Collective, 2003: 312). Així, el potencial emancipador de la diversitat tàctica descansa en la 
construcció dialèctica d’un marc normatiu que s’allunya del relativisme i la fragmentació acríti-
ca de les diferents tàctiques. Es tracta, en definitiva, d’una aposta per la «unitat en la diversitat»; 
però una unitat que no sigui en termes de subordinació o dominació, sinó entesa com a unitat 
d’acció puntual, sempre negociada i negociable, creativa i conflictiva.

En conclusió, la diversitat tàctica ha permès obrir un terreny nou en què bona part de l’acti-
visme acudia a les cites —el cas de Québec és clar— a fer quelcom que no encaixava exactament 
amb la noviolència d’inspiració gandhiana, tot i que s’allunyava de la recerca de l’enfrontament 
directe amb la policia. L’objectiu era fer caure la tanca que protegia els mandataris reunits en 
aquella ciutat. Aquest espai d’acció directa era certament inèdit en molts dels contextos de les 
protestes massives antiglobalització. Tal i com argumenta Starhawk (2002), filosòficament, 
l’existència d’aquesta mena d’acció trencava la dicotomia estancada entre «noviolència» i acció 
militant, que d’alguna manera constrenyia el pensament i els plantejaments de l’activisme. És 
per això que l’autora proposa el terme «acció directa empoderada», que d’alguna manera permet 
conceptualitzar aquest espai de síntesi sorgit de la dialèctica violència/noviolència (Starhawk, 
2002).

Tanmateix, no es poden comprendre del tot aquests límits «interns» de la diversitat tàctica 
si no es posen en relació amb els límits «externs» que l’activisme hagué d’enfrontar a partir de 
l’any 2001. Alguns dels límits evidents es palesaren a mitjan any, especialment a les ciutats de 
Québec i Gènova. Sobre el primer cas, el de les grans protestes sense precedents de Québec, cal 
dir que era la primera vegada que es portava al Canadà —i a Amèrica del Nord— el model de 
segmentació espaial de les tàctiques que s’havia aplicat a Praga l’any anterior (Starhawk, 2002). 
Tanmateix, malgrat els esforços de coordinar l’ús de l’espai amb l’objectiu de permetre la diver-
sitat tàctica, la flexible i expansiva zona vermella incidí en els plans d’altres grups de fer servir la 
desobediència civil noviolenta. Tal i com explica Conway (2003), l’efectivitat de la desobedièn-
cia civil noviolenta descansa sobre la premissa del compromís explícit dels manifestants a actuar 
de manera noviolenta, fins i tot davant els atacs de la policia. El marc de la diversitat tàctica 
soscava, i en alguns casos elimina, la possibilitat d’una acció explícitament noviolenta perquè 
impedeix un acord previ entre activistes més enllà dels grups d’afinitat específics. Especialment 
en el context de manifestacions massives, on els diferents tipus d’accions succeeixen simultàni-
ament i amb molta proximitat geogràfica entre elles, un marc de diversitat tàctica erosiona les 
condicions per una desobediència civil o acció directa noviolenta explícita perquè deixa oberta 
la possibilitat d’una escalada de violència per part dels activistes (Conway, 2003). A tot plegat 
s’hi ha d’afegir una dada de gran rellevància: a Seattle, durant el 30N de 1999, només hi havia 

115 Sí que es pot donar per part d’individus no organitzats i que, per tant, no han format part activa del procés de decisió 
(Hurl, 2005a). Tanmateix el debat sobre els límits de la diversitat tàctica (fins on arriba) és abstracte perquè en el context en què 
sorgeix no hi entra ni l’ús d’armes ni la violència revolucionària.
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400 policies en servei, mentre que a Québec dos anys després foren més de 6000, en el que era 
la major operació de la història del Canadà, una xifra superada de bell nou pel desplegament en 
les protestes contra el G8 a Kananaskis, el 2002 (Hurl, 2005a).116

Just tres mesos després de les mobilitzacions a Québec, 300.000 persones es citaren a Gè-
nova contra el G8, una cita que significava un dels punts culminants del moviment. Allà, com 
hem vist en anteriors capítols, la diversitat tàctica es palesava amb claredat amb l’existència de 
varis blocs que feien prou explícit el seu compromís tàctic. Aquest s’inseria dintre d’un ventall 
que anava des de l’acció directa militant a l’estil black bloc, fins a les marxes tradicionals festives, 
passant per la tàctica desobedient dels tute bianche. Gènova suposà la dramàtica ruptura dels 
compromisos tàcits que eren condició necessària per a la diversitat tàctica, això és, que el grau 
de contenció i repressió policial s’adeqüés a la tàctica de cada grup. A Gènova la policia no no-
més confongué les tàctiques sinó que atacà amb duresa territoris que en principi eren «reservats» 
per a tàctiques noviolentes del tot allunyades de qualsevol mena de confrontació.

A aquesta crisi del model de diversitat tàctica se li sumà el canvi de context pels esdeveni-
ments de l’11S, que deixaren en un punt mort el que semblava un impuls imparable del movi-
ment antiglobalització (Conway, 2003). Aquest nou escenari estigué dominat per la reflexió i el 
replegament de les lluites, si bé és cert que la diversitat tàctica es tornaria a fer servir, seria sota 
uns altres paràmetres. El context organitzatiu havia canviat significativament. Fins i tot abans 
de l’11S, els activistes del Nord havien afrontat una intensificació de la repressió. El juny de 
2001, les protestes contra la cimera de la UE a Gotenburg patiren trets de munició real, mentre 
que el juliol era assassinat Carlo Giuliani a Gènova. La policia atacà directament els elements 

116 Preparant les protestes de Québec City contra el FTAA, l’abril de 2001, el moviment anticapitalista guanyà un ampli 
suport i acceptació entre els activistes. Els èxits d’aital moviment, però, romangueren fortament lligats a la traducció exitosa de la 
diversitat tàctica dins d’un règim d’acció derivat d’un moment específic, en un context concret. Des de Seattle, el debat sobre la 
diversitat tàctica ha emergit en molts contextos i s’ha traduït en moltes accions diferents (Hurl, 2005b). A Montreal, per la seva 
banda, l’esquerda es manifestà molt clarament en l’Operation SalAMI, una coalició d’activistes que apel·lava a un funcionament 
col·lectiu no jeràrquic basat en els principis de la formació, la transparència i l’acció noviolenta. Aquest grup sortí a la llum el 
maig de 1998 en el bloqueig [blockade] de la reunió del Multilateral Agreement on Investment a Montreal. Això no obstant, 
molts d’activistes abandonarien el grup per considerar que hi havia un lideratge informal i que no rendia comptes [unaccountable] 
i per la seva posició dogmàtica sobre la noviolència (Hurl, 2005b). Molts d’aquests activistes s’ajuntarien de nou en la Convergen-
ce des Luttes Anti-Capitaliste (CLAC) per organitzar accions contra la reunió del FTAA a Québec City l’abril de 2001. El CLAC 
aplegà una àmplia xarxa d’activistes compromesos amb l’anticapitalisme i organitzats a través d’assemblees que reunien una xarxa 
de grups d’afinitat. Les bases per a la unitat que adoptaren anaven del «respecte per la diversitat de tàctiques» fins a «l’educació 
popular en acció directa» (Hurl, 2005b).
En contrast amb el 16A, on el bloc revolucionari anticapitalista estava lligat a les accions directes de protesta militant, les bases 
unitàries adoptades pel CLAC proporcionaren un espai en què els anticapitalistes es podrien reunir més enllà d’aquestes accions. 
Fou l’estància anticapitalista més que cap mode específic d’acció allò que lligà el CLAC. Això atorgà al CLAC més poder de 
permanència en comparació amb els blocs temporals del 16A. De fet, el CLAC continuava participant en l’organització antica-
pitalista a Montreal anys després (Hurl, 2005b). Això no obstant, la centralitat de l’anticapitalisme a Québec City continuava 
lligada a unes circumstàncies específiques. Allà, el règim d’acció que s’havia desenvolupat des de Seattle funcionava bé. Per tal 
d’assegurar que la gent pogués decidir el seu propi nivell d’implicació en les protestes, hi hagué intents de segmentar l’espai en 
diferents zones de protesta. Però, aquestes zones ràpidament es trencaren quan la confrontació s’intensificà en l’assalt a la tanca 
que protegia el centre de conferències (i bona part de la ciutat) (Hurl, 2005b). Aquestes accions militants guanyaren un ampli 
suport dels elements més liberals del moviment, per no esmentar la població local. Maude Barlow, del Council of Canadians, que 
prèviament havia condemnat l’ús de tàctiques militants, reconegué un espai per aquestes tàctiques en el seu discurs de Québec 
City. No només no cridà a la detenció d’activistes com sí havia fet a Seattle, sinó que reconegué que no era el seu paper mirar de 
controlar i regular els manifestants. «There was some vandalism yesterday, yes», digué, «but where was the first vandalism? The 
first vandalism was in that scar of a wall they put up in our beautiful city. That was the first vandalism» (Hurl, 2005b).
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més pacífics mentre infiltrava agents en els grups més militants en un intent de fragmentar el 
moviment. Tanmateix, les protestes deixaren de tenir el mateix impacte quan començaren a 
realitzar-se les reunions en llocs remots com Qatar o Kananaskis.

Els esdeveniments del 11S furtaren de l’agenda política la qüestió del moviment antiglo-
balització. Si abans el respecte a la diversitat tàctica havia ajuntat un ampli ventall d’activistes 
en un extens moviment, amb l’emergència d’un context de repressió policial i «patriotisme», la 
diversitat tàctica es buidà. Amb l’amenaça terrorista, la legislació dels EEUU i Canadà atorgà a 
la policia i les agències de seguretat poders extensius. La línia entre l’acció directa i el terrorisme 
es difuminà de cada cop més, i molts de grups es replegaren de les mobilitzacions de masses. 
De fet, la següent cita de Washington, DC, contra el FMI i el BM de finals de setembre, fou 
cancel·lada.

El debat sobre la diversitat tàctica esdevé de cada cop més marginalitzat, especialment en el 
context d’Amèrica del Nord, i es torna a veure emergir amb claredat la qüestió de la necessitat 
d’un compromís explícitament noviolent com la única manera de poder dur a terme accions 
disruptives i desobedients però sense el risc de caure en una identificació amb accions terro-
ristes (Starhawk, 2002; Conway, 2003). Les condicions que havien permès el desplegament de 
la diversitat tàctica, havien desparegut. Els fets de Gènova van tancar una etapa pel que fa el 
model de la diversitat tàctica, si bé és cert que hi continuà havent episodis en què es féu servir. 
La pròpia experiència de Gènova permeté veure clarament els límits del model de la diversitat 
tàctica, però no pas de l’ètica de la diversitat tàctica, que continua tenint un gran valor.

En definitiva, la diversitat tàctica ha implicat una expansió de l’autonomia i una complexit-
zació de l’intent de coexistència i eventual articulació d’aital autonomia. Ha constituït, en de-
terminats episodis, un marc institucional que ha permès certs nivells d’articulació «global» de 
particularismes militants. Al mateix temps, tal i com senyalen Castells (1983) i Mayer (2006), 
la irrupció d’aquest model implica una

nítida crítica dels actuals límits del discurs de la implicació cívica, que subsumeix els moviments so-
cials dins d’una esfera de la societat civil homogènia que s’oposa a l’Estat sense reconèixer que, sense 
moviments socials, no sorgirà d’aquesta societat civil cap desafiament capaç de sacsejar les institucions 
que fan complir les normes, pregonen els valors i preserven la propietat (Castells, 1983; Mayer, 2006).

A TALL DE CONCLUSIÓ

Durant aquesta recerca hem interpretat l’Acció Global dels Pobles com un procés d’articulació 
de particularismes militants amb ambició global emancipadora. Així doncs, l’AGP ha establert 
constantment un diàleg entre principis universals i particularitat. Aquí rau la dimensió norma-
tiva del procés. És per això que sembla pertinent fer referència a les filosofies polítiques —en un 
sentit ample— de l’AGP o, més ben dit, les filosofies polítiques afavorides per l’AGP. Aquestes 
filosofies polítiques es poden classificar en tres dimensions principals: una primera dimensió 
internacionalista, una dimensió de democratització i empoderament i, finalment, una dimen-
sió d’acció directa i desobediència prefigurativa.



497

LA FILOSOFIA POLÍTICA DE L’ACCIÓ GLOBAL DELS POBLES

Hem vist que l’internacionalisme és un concepte complex i problemàtic sotmès a una dila-
tada trajectòria històrica; per això diversos s’estimen més parlar d’internacionalismes, en plural. 
S’ha considerat que el nou cicle de protesta internacional encetat a final dels anys 1990 pot 
interpretar-se com el sorgiment d’una nova mena d’internacionalisme. Així, aquesta nova etapa 
internacionalista emergent estaria caracteritzada pel fet de tenir un abast (quasi) planetari, per 
tenir com a protagonistes actius una àmplia pluralitat i heterogeneïtat d’actors socials, per la 
seva pretensió d’articular un combat comú contra el capitalisme global basant-se en una soli-
daritat recíproca «entre» organitzacions i moviments que es reconeixen com a integrants d’una 
lluita comuna i, finalment, pel fet de no emergir tan d’una idea de solidaritat o d’una ideologia 
comuna sinó per respondre a les necessitats pràctiques dels moviments en el context del capi-
talisme neoliberal, tot connectant les necessitats de supervivència immediata amb la utopia 
eventual, en una relació de dependència mútua.

L’AGP encarna, d’alguna manera, una mena d’internacionalisme que s’insereix en aquest 
nou marc que s’ha plantejat. Les característiques del seu internacionalisme són principalment 
tres. En primer lloc, una composició plural i inclusiva. La diversitat que impregna el procés de 
l’AGP, però, no respon solament a una demanda ètica i de tractament solidari de la diferència; 
en realitat la diversitat vindicada pel zapatisme i de la que l’AGP és hereva, respon també —i 
principalment— a una necessitat estratègica en el context del capitalisme neoliberal. Així, d’en-
tre la diversitat de corrents d’oposició (les ONG, les organitzacions de base, anarquistes i auto-
gestionàries, les organitzacions de l’esquerra tradicional, els moviments socials particularistes 
i els moviments d’emancipació identitaris), l’AGP és un exemple concret d’intent d’articulació 
(feble) de moviments inserits en diversos d’aquests corrents, si bé és cert que els propis hallmarks 
marquen uns límits que per a molts col·lectius són indepassables, com per exemple l’ús de l’ac-
ció directa (noviolenta) o el rebuig al lobbying. Així, aquesta composició plural i inclusiva no és 
absolutament plural ni absolutament inclusiva.

En segon lloc, la manera en què l’AGP ha mirat d’erigir ponts de diàleg i eventuals articu-
lacions globals entre moviments particularistes ha estat certament innovadora pel que fa el seu 
intent de redefinir les relacions històriques entre l’activisme del Nord i del Sud, generalment 
caracteritzades per la subordinació. D’aquesta manera, l’AGP, inspirada pel procés zapatista 
internacional, ha mirat de redefinir aquesta relació tradicional mitjançant una vocació cosmo-
polita. És el que autors com Santos han anomentat un «cosmopolitisme subaltern i insurgent» o 
«cosmopolitisme dels oprimits» que es conforma d’un conjunt articulat de resistències globals/
locals. Aquest cosmopolitisme subaltern encaixa perfectament amb les pràctiques institucionals 
que ha tirat endavant l’AGP. Diem que és cosmopolita, doncs, perquè constitueix una estratè-
gia d’oposició que no vol quedar restringida a l’àmbit local, sinó que té una dimensió global, 
producte d’interaccions transnacionals que aspiren a contrarestar els efectes de la globalització 
hegemònica. Això sense oblidar pas la dimensió local d’aquest cosmopolitisme, que constitueix 
tot un conjunt de múltiples iniciatives interconnectades per a resistir i plantar cara als poders 
globals. Aitals lluites estan protagonitzades pels diversos grups socials que pertanyen als estrats 
explotats i oprimits de la societat, que es mobilitzen contra l’exclusió i la inclusió subordinada, 
tot desenvolupant concepcions i pràctiques que proposen formes de globalització contrahege-
mònica.

Finalment, en tercer lloc, l’AGP representa una aposta estratègica de deslegitimació de 
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l’OMC i les institucions del capitalisme global. Tot i que autors com Sader defensen que el 
predomini de les ONG en el moviment de resistència al neoliberalisme és un signe indicatiu 
del seu caràcter defensiu i de la corresponent incapacitat de formular una estratègia hegemò-
nica alternativa, s’ha de dir que, d’alguna manera, el procés de l’AGP aconseguí trenar un fil 
conductor estratègic compartit. De fet, ens sembla raonable defensar que l’AGP sí que tenia 
una aposta estratègica feble, que no era altra que deslegitimar les grans institucions de la glo-
balització neoliberal, especialment l’OMC. Cal tenir present que, en aquell context dels finals 
dels anys 1990, la deslegitimació de l’OMC constituïa un vertader objectiu polític de molta 
importància. Tan és així que la pròpia xarxa neix amb la vocació de desafiar a ulls de la gent les 
polítiques i acords plantejats per part d’aquesta institució. Dit això, cal matisar que aquesta es 
tracta d’una aposta estratègica «feble» perquè, efectivament, queda molt lluny d’una estratègica 
hegemònica alternativa. El que sí que hi ha és un consens entre una gran diversitat de movi-
ments —molts d’ells amb el seu eventual projecte estratègic; d’altres no necessàriament— per 
fer una primera passa necessària. A més a més, molts dels grups que giren al voltant de l’AGP 
aposten, en bona mesura, per una estratègia de construcció d’alternatives de base a nivell local, 
la qual cosa s’allunya de qualsevol projecte de governança mundial o d’establiment d’un marc 
de representació supraestatal.

A aquest debat sobre el projecte estratègic cal afegir-hi un altre element: l’efecte genèric 
de la diversitat de moviments que configuren l’escenari contemporani ha estat el de situar el 
terreny de l’organització política en un pla relativament allunyat dels partits polítics i sindicats 
tradicionals (malgrat que aquests no desapareguin), tendint en conjunt a una dinàmica política 
d’acció social menys concentrada, repartida per tot l’espectre de la societat civil. És per això que 
s’observa el sorgiment d’un model organitzatiu que contrasta i s’oposa en molts de punts amb 
les formes organitzatives «clàssiques», així com també pel que fa l’anàlisi del lloc o àmbit on es 
troba el principal locus del canvi social revolucionari. Precisament aquí, autors com Harvey en-
tenen que, en realitat, es pot començar per qualsevol part i en qualsevol lloc i moment, sempre 
que hom sigui capaç de moure’s d’un àmbit a l’altre, d’un lloc a un altre. El corol·lari estratègic 
d’això és que cal considerar aliances entre tot un conjunt de forces socials configurades en les 
diferents esferes. En aquesta línia, tal i com defensa Santos, les lluites per la justícia global s’han 
de basar en una concepció àmplia del poder i l’opressió. Atès que les prioritats polítiques estan 
sempre situades i depenen d’un context, seran les condicions socials i polítiques concretes de 
cada indret en un moment històric les que marcaran les prioritats.

Pel que fa la relació entre l’AGP i la democràcia, tal i com hem vist, en podem extreure al-
gunes conclusions remarcables. Tan el moviment de resistència global en general com l’AGP en 
particular encarnen una crítica a les democràcies liberals i, al mateix temps, suposen un esforç 
de democratització. En aquest sentit, els sectors del moviment lligats a l’acció directa constitu-
eixen, tal i com defensen alguns autors, un vertader «pol de democràcia radical» que aglutina 
tot un reguitzell de propostes que orbiten al voltant de nocions com «demodiversitat», «demo-
cràcia directa», «democràcia comunitària», «poder popular», «democràcia local», «democràcia 
viva» o «democràcia participativa». Com hem vist, aquestes postures contemplen, en general, 
que la ciutadania pot i hauria de participar en condicions d’igualtat efectiva en les múltiples 
esferes (polítiques, econòmiques, socials i culturals) que donen vida als llaços socials en els què 
els individus es constitueixen i constitueixen llur realitat. Això implica pensar l’exercici de la 
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política no només des de l’Estat, sinó des de múltiples formes que no siguin monopolistes i 
homogeneïtzadores, ni totalment centralitzadores ni absolutament universals. En canvi, es trac-
taria de crear sinergies que cristal·litzin eventualment en noves institucions i cultures polítiques 
d’interelació alimentades «des de baix».

Dins d’això, el cas de l’AGP es pot situar dins del conjunt d’actors que denuncien els dèfi-
cits democràtics i que aposten per una construcció des de baix, a nivell local i comunitari, d’al-
ternatives. Ara bé, tal i com el cas de la pròpia AGP demostra, aquesta «comunitat» no depèn 
de cap condició sociològica comuna, sinó que implica una forma de compromís amb l’altre; 
aquesta comunitat, doncs, transcendeix la localitat, la feina, la condició social, el gènere, l’edat, 
la raça, la cultura, l’orientació sexual, la llengua, la religió i les creences. Dit altrament, atorga 
a totes aquestes distincions i classificacions una importància secundària en la constitució de les 
relacions comunals. Es tracta, per tant, d’una concepció relacional de la comunitat i de lo local, 
i no pas essencialista. Això no vol dir que en l’òrbita de l’AGP no hi hagi grups o elements que 
conceben la comunitat i la cultura des d’un punt de vista essencialista. Passa, però, que en línies 
generals sí que podem dir, com hem vist, que el vector principal de l’AGP tendeix a considerar 
la constitució de comunitats com quelcom relacional. I aquí rau una de les principals dimensi-
ons emancipadores del procés endegat per l’AGP.

A la crítica als dèficits democràtics de les institucions liberals s’hi afegeix, però, una dimen-
sió de democràcia interna molt interessant. Un dels aspectes més remarcables de les accions 
directes protagonitzades pel moviment «antiglobalització», a banda de la vistositat i espectacu-
laritat, és que impliquen tot un procés intensiu de «pràctiques microdemocràtiques». Com ja 
passà en el cicle de protestes dels anys 1960 i 1970, el moviment «antiglobalització» està lligat 
a tota una trajectòria molt interessant d’experimentació en democràcia directa. Es podria dir 
que les pràctiques microdemocràtiques constitueixen en realitat el vertader moll de l’os del 
model organitzatiu de l’acció directa multitudinària. I aquest, com hem vist, és un dels trets 
diferencials entre processos com el de l’AGP i el FSM, que aposten per una democràcia directa. 
També hi ha la difusió d’un model de presa de decisions per consens que té una forta càrrega 
deliberativa. Tanmateix, l’experiència senyala que no s’ha de caure en una celebració acrítica del 
consens com a intrínsecament emancipador perquè hi ha diverses contradiccions i limitacions 
en aquest plantejament de la democràcia directa: tot i que és un sistema pensat per evitar que la 
majoria s’imposi unilateralment a les minories, en el propi si de la democràcia directa també hi 
ha maneres més informals de què això passi. És per això que en la trajectòria de l’AGP i del mo-
viment «antiglobalització» s’ha vist tot un procés d’assaig i error que desenvolupava un conjunt 
de rols i mecanismes específicament dissenyats per enfortir els processos de democràcia directa 
i mirar de corregir les seves desviacions. En definitiva, el que el moviment procura és posar en 
pràctica noves formes d’organització i d’instaurar xarxes horitzontals enlloc d’estructures verti-
cals, al mateix temps que mira de democratitzar —al manco formalment— espais quotidians. 
És en aquest sentit que el moviment s’insereix, en bona mesura, en una dinàmica de política 
prefigurativa que mira d’aprofitar l’emergència de noves eines comunicatives que arriben de la 
mà d’Internet o els telèfons mòbils.

Endemés, la política en xarxa implica, d’alguna manera, la creació d’un ampli ventall d’es-
pais en els quals diverses organitzacions, col·lectius i xarxes convergeixen al voltant d’uns pocs 
hallmarks compartits mentre preserven la seva autonomia i la seva especificitat identitària. Es 
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mira d’endegar, així, una expansió horitzontal i una «connectivitat augmentada» mitjançant 
l’articulació de diversos moviments dins d’estructures d’informació descentralitzades que as-
piren idealment a la màxima coordinació i comunicació. Així doncs, des d’un punt de vista 
polític, xarxes com l’AGP, el DAN o el MRG assumeixen com a positiva —alhora que inevita-
ble— la diversitat. El tractament de la diversitat en la política prefigurativa i els models orga-
nitzatius horitzontals, tanmateix, també va de la mà d’importants debats sobre la distribució 
del poder en el si dels moviments, especialment pel fet que la manca d’estructures formals 
dóna lloc a estructures informals menys transparents, democràtiques i de control encara més 
difícil que les formals. Al mateix temps, la democràcia radical no està absenta de problemes: hi 
ha molta retòrica de la democràcia radical i la descentralització que està essent utilitzada per 
una política no necessàriament emancipadora. Cal estar a l’aguait sobre els risc del fetitxisme 
del procés i el culte a la militància especialitzada. És per això que tota plasmació de la política 
prefigurativa s’ha caracteritzat per la seva naturalesa processual i funcionament d’assaig i error 
constant; es tracta d’un constant aprenentatge en cultura democràtica. Lligat a això, l’acció de 
grups com l’AGP, actuant en el context d’un cicle de protesta general, es pot identificar amb 
la noció d’empoderament, que posa l’èmfasi en el poder en la seva dimensió comunicativa i 
d’acció col·lectiva i comunicativa.

Finalment, pel que fa la relació entre l’AGP i les tàctiques activistes exhibides pel movi-
ment, és possible extreure’n també algunes conclusions. D’entrada, cal dir que existeix certa 
confusió pel que fa l’ús dels termes «desobediència civil» i «acció directa». Val a dir que, malgrat 
els grans esforços teòrics per caracteritzar de manera completa la desobediència civil, la realitat 
de les múltiples i originals experiències de desobediència converteixen en problemàtica la seva 
definició i marc deontològic. Sigui com sigui, sembla clar que el cicle de protesta protagonitzat 
pel moviment «antiglobalització» s’ha caracteritzat, entre d’altres coses, per posar en pràctica 
la desobediència civil en les seves manifestacions i contracimeres. Això és així fins al punt que 
aital desobediència ha esdevingut un instrument d’intervenció fonamental dels nous movi-
ments socials, que han sabut rearmar-la conceptualment i discursiva com una estratègia de 
praxi política.

Seattle, fou, en aquest sentit, tot un laboratori per un nou repertori flexible però militant 
de tàctiques d’acció directa que mai no s’havien vist en un context urbà a tan gran escala en 
el context nordamericà. Sense dubte tot plegat es retroalimentà amb la inspiració de les mani-
festacions britàniques contra les carreteres i grups com Reclaim the Streets. Tenim, emperò, 
que de Seattle en endavant es palesà el debat entre violència i noviolència i la qüestió de com 
aconseguir una coordinació entre diferents tàctiques, cosa que demandava d’alguna manera 
una reinvenció de formes de protesta que minimitzin el perill al mateix temps que maximitzen 
les possibilitats per l’autoexpressió individual.

Durant els anys 1990 emergeixen una sèrie de pràctiques que trenquen la polarització en-
tre violència i no-violència estritca. De la mà de grup com Reclaim the Streets, Direct Action 
Network, tute bianche i altres que també irrompen amb força protagonisme en el moviment 
«antiglobalització», apareix el que s’ha anomenat un «nou llenguatge de la desobediència civil». 
Cadascú a la seva manera, tots aquests grups han traçat un territori intermedi completament 
nou en aquest conflicte entre no-violència i insurrecció violenta. Combinant elements festius, 
de teatre de carrer i «tècniques de guerra no violenta». En el procés de convergència de les di-
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ferents formes i tradicions de l’acció directa hi juga un paper important l’AGP, que no només 
representa un paraigües sota el que transiten diferents tàctiques, sinó que activament promou 
la circulació de lluites.

Aquest «nou llenguatge» de la desobediència constitueix la mostra que algunes de les cate-
gories teòriques que es fan servir habitualment per caracteritzar els mètodes activistes són massa 
rígides per donar compte d’una realitat forçosament més complexa. Més enllà de la qüestió 
normativa de la legitimitat de la violència, des d’un punt de vista descriptiu la distinció rígida 
entre violència i no violència esdevé problemàtica en els contextos en què ens movem quan fem 
referència als moviments socials. Davant d’aquesta dificultat s’han fet algunes propostes con-
ceptuals que miren d’escapar de la dicotomia violència/no violència. La «violència performati-
va», terme que mira de recollir la dimensió simbòlica i comunicativa de l’acció, o l’«acció directa 
empoderadora», una tercera via que trenca la polaritat violència/noviolència i que introdueix 
una crítica del poder, en serien alguns exemples.

Si en el pla teòric parlam, doncs, d’un continu violència-noviolència, com es plasma això en 
termes pràctics i històrics? El model de la diversitat tàctica suposa una resposta i adaptació a la 
problemàtica viscuda a Seattle quan coincidiren en un mateix espai el que podríem considerar 
tres tàctiques diferents: marxes convencionals de to festiu, tàctiques de carrer basades en acció 
directa sota directrius noviolentes (DAN) i, finalment, tàctiques que contemplaven accions 
de destrucció de propietat (black bloc). La coexistència no coordinada d’aquestes tres tàctiques 
diferenciades ocasionà un conflicte i fins i tot enfrontament públic entre activistes partidaris de 
cadascuna d’aquestes fórmules d’acció. D’alguna manera, la convocatòria d’una contracimera 
sota directrius noviolentes sota l’auspici del DAN no disposava de mecanismes de negociació 
amb altres formes d’acció o, dit altrament, no gaudia d’un marc institucional per tractar la 
diversitat. És per això que, en cites ulteriors, l’activisme avançà cap a una fórmula de respecte a 
la diversitat de tàctiques: un pacte tàcit que evitava la denúncia pública d’altres tàctiques i, de 
facto, una coexistència pautada i delimitada espaialment de diferents formes d’acció directa, 
des de les més «convencionals» fins les més «bel·ligerants». Això sí, sempre dins d’uns límits 
clars que no admetien accions de violència terrorista ni indiscriminada.

Quan parlem de «diversitat tàctica» hem de tenir en compte la doble dimensió descripti-
va i normativa del terme. La primera d’aquestes dimensions, la descriptiva, fa referència a les 
múltiples opcions de protesta que coexisteixen en un espai i temps determinat. En el segon 
cas, pel que fa la dimensió normativa del terme, ens referim a l’aposta per un «respecte a la 
diversitat tàctica», és a dir, al pacte tàcit entre els diferents sectors activistes a l’hora de respectar 
solidàriament aquesta pluralitat. Aquest debat sobre al diversitat tàctica en el moviment anti-
globalització emergeix inicialment a Seattle, mentre que les manifestacions de Québec l’abril de 
2001, i a Gènova, el juliol del mateix any, són la plena especificació i articulació del significat 
del terme a Amèrica del Nord i Europa, respectivament. El model de la «diversitat tàctica» ha 
esdevingut hegemònic durant el període de les grans accions directes de l’etapa de les contra-
cimeres. Si bé la terminologia «diversitat tàctica» s’ha fet servir de manera explícita sobretot en 
l’àmbit estatunidenc i canadenc, es pot considerar raonablement que la qüestió s’ha traslladat 
també a les protestes europees. Però més enllà d’això, aquest model és alhora tan el resultat com 
l’activador d’un debat de rellevància sobre les tàctiques de protesta, la diversitat, les possibilitats 
i límits de l’acció directa i la qüestió de la violència/noviolència. Aquest, per suposat, és un 
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debat que entronca amb tradicions i debats històrics en el marc dels moviments socials i les 
lluites populars, i està travessat per qüestions de gènere i raça. A ningú no se li escapa, per tant, 
que les noves formes de resistència civil en el moviment antiglobalització encarnen, d’alguna 
manera, una crítica a les formes d’organització, participació, representació i acció prevalents en 
els moviments socials. És així com la dimensió normativa de la diversitat tàctica té una vessant 
ètica i una altra estratègica.

És per això que la crida a la diversitat tàctica transita en una línia de tensió que va des de la 
identitat segregada —que absolutitza i imposa formes particulars d’acció sota una retòrica de 
«diversitat»— i la universalitat buida que desconeix cap mena de criteri normatiu i cau en un 
«tot val». Allunyada d’aquests extrems, la diversitat tàctica ha estat efectiva i empoderadora en 
els moments en què ha assolit cohesió no gràcies la «puresa tàctica» sinó la comunicació. És en 
aquests moments que la coherència del moviment s’ha afirmat mitjançant la seva connexió al 
context i la diversitat tàctica ha trencat amb la tendència identitària de les tàctiques i ha trans-
cendit l’ossificació tan de la noviolència com de la «violència performativa» militant. És també 
en aquests moments en què la diversitat tàctica entesa com «puc fer el que vulgui» no s’ha donat 
en els grups perquè aquests han estat organitzats, i això implica un procés de debat.

És així com la diversitat tàctica no es pot treure del context de dos anys en què s’aplicà. 
Aquest model va intervenir en un moment vital, trencant l’hegemonia liberal i ajudant a cons-
truir un moviment anticapitalista revolucionari a Amèrica del Nord. També proporcionà mit-
jans per discutir l’unilateralisme noviolent i obrí l’escenari a un nou repertori d’acció que incloïa 
tàctiques més confrontacionals. Activà l’establiment de solidaritat extensiva entre grups més 
que una solidaritat intensiva dins dels grups que predicaven una fetitxització de la noviolèn-
cia. Ara bé, aquesta manera d’organitzar la protesta estava fonamentalment lligada al context 
particular de la seva emergència. En absència d’aquest context, la crida a la diversitat tàctica 
sovint esdevé fetitzitzada. Per contra, el potencial emancipador de la diversitat tàctica descansa 
en la construcció dialèctica d’un marc normatiu que s’allunya del relativisme i la fragmentació 
acrítica de les diferents tàctiques.
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L’eslògan «un altre món és possible» ha esdevingut tot un clàssic que sintetitza a la perfecció 
el tarannà de les lluites que, cap al canvi de segle, aconseguiren problematitzar —polititzar— 
els discursos triomfalistes de «la fi de la Història» i el «no hi ha alternativa». Hi ha un altre 
eslògan, però, que potser no és tan conegut i copsa prou bé l’esperit regnant en aquell període: 
«we are everywhere», «estem per tot arreu». Es tracta d’una de les proclames que l’Acció Global 
dels Pobles adoptà perquè era prou identificativa de la visió política que aquest projecte volia 
impulsar. «Estem per tot arreu» incloïa un «nosaltres», aquesta primera persona del plural que 
dècades de capitalisme neoliberal mirava de desbancar. Però també incloïa un «per tot arreu», 
en referència a la ubiqüitat del moviment, que no només era capaç de fer acte de presència allà 
on se’l requerís, sinó que efectivament havia adquirit tanta dimensió global com el mateix capi-
talisme contra el qual lluitava. Per suposat que es tracta d’un eslògan voluntarista i eufòric, per 
força exagerat i més carregat d’expressivitat que d’anàlisi racional i meticulós de l’estat de salut 
de les lluites contrahegemòniques. Tanmateix, costaria de trobar un moviment que no pequés 
d’aquestes característiques en el seu origen.

Per casualitat o no, aquest eslògan està perfectament escollit: la construcció d’un «nosal-
tres» que sorgeix de cada lloc —entès no només geogràficament sinó també políticament— és, 
de fet, el moll de l’os del projecte polític que l’Acció Global dels Pobles ha mirat d’articular. Sota 
l’aixopluc del procés zapatista, l’AGP ha estat capaç de posar en contacte i empènyer a l’acció 
tot un ventall heterogeni de lluites particularistes contra els efectes del capitalisme neoliberal. 
Però potser la singularitat de l’AGP no estigui tan en el què ha fet —hi ha altres exemples de 
processos articuladors en aquell context—, sinó més aviat en com ho ha fet.

El principal fil conductor d’aquesta recerca és treure l’entrellat de l’Acció Global dels Po-
bles en tant que procés d’articulació de resistències contra el capitalisme neoliberal. L’interès 
d’aquesta qüestió, a banda de tenir una dimensió històrica i acadèmica evident, rau en esbrinar 
si, eventualment, l’AGP pot esdevenir un model inspirador per a la coordinació de lluites eman-
cipadores. Per això, en aquest últim capítol de conclusions mirarem de plasmar (1) la dimensió 
històrica de l’AGP, (2) la manera en què ha mirat de crear noves visions utòpiques a partir de la 
coordinació de lluites particulars, (3) quines filosofies polítiques ha privilegiat i, finalment, (4) 
quins límits i reptes planteja la seva experiència.

1. EL CONTEXT HISTÒRIC DEL QUAL NEIX L’AGP: MULTIPLICITAT 
DE PARADIGMES EMANCIPADORS I PLURALITAT DE SUBJECTES DE 
TRANSFORMACIÓ

Si una cosa hem vist durant aquesta recerca és que el procés de l’Acció Global dels Pobles no es 
pot entendre sense emmarcar-la en el context del qual neix. Dit d’una altra manera: les trans-
formacions socioeconòmiques i polítiques de la segona meitat del segle XX, així com l’evolució 
de les lluites socials en aquest període, són condició necessària pel sorgiment de projectes com 
el de l’AGP tal i com s’han configurat. A continuació repassem els punts explicatius que ens 
semblen essencials.

1. La irrupció de nous paradigmes emancipadors en la segona meitat del segle XX. Els anys 
1960 es caracteritzen per tota una sèrie de transformacions a tots els nivells. La «mort» de la pa-
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gesia, els avanços cap a una societat «postindustrial», una feminització de la classe treballadora, 
un desdibuixament del proletariat acompanyat d’una crisi d’identitat i desaparició paulatina 
de la col·lectivitat, una crisi de la «família», o la irrupció d’una nova cultura juvenil i el triomf 
de l’individu sobre la societat en són alguns exemples. És, també, a final dels anys seixanta 
que es visqué un període de grans mobilitzacions que, sota l’etiqueta genèrica i imprecisa de 
«maig del 68», significa un dels cicles de protesta més importants del segle XX. I és que el «68» 
no només inclou les revoltes estudiantils del maig francès que donaren la volta al món, sinó 
també tot un cicle de protesta que engloba els «nous moviments socials» i que constitueix la 
irrupció d’una «nova esquerra». Més enllà dels eventuals efectes polítics immediats del 1968, 
hom considera que la seva major influència es palesà a nivell cultural, ja que s’encetà una gran 
varietat de dinàmiques de transformació que encarnaven nous paradigmes emancipadors. Per 
exemple, es pot parlar del desplaçament de la producció social cap a la reproducció social, l’e-
mergència d’una pluralitat emancipadora i qüestionament del proletariat com a únic subjecte 
social revolucionari, la crítica antiautoritària a les estructures burocràtiques, monolítiques i je-
rarquitzades, una fallida de la tradició revolucionària clàssica, una forta irrupció de la «política 
de la identitat», el rebuig de l’alienació i colonització de la vida quotidiana, un qüestionament 
obert de les relacions de gènere i de domini patriarcal, una vindicació política de la subjectivi-
tat, els sentiments i el desig, el qüestionament del domini del capital sobre la natura, la crítica 
de l’objectivisme científic positivista i l’assumpció dels riscs de la tecnologia, una forta explosió 
de l’activitat política al marge d’«allò polític», el renaixement de l’acció directa com a forma de 
política extraparlamentària acompanyada d’una crítica a la militància tradicional. Així, de la 
mà dels processos de neoliberalització, es produeix una «fallida» del paradigma emancipador 
de l’esquerra i la configuració de noves constel·lacions polítiques: la «vella esquerra» deixava el 
protagonisme a totes aquelles dinàmiques de transformació al marge del sistema que havien 
emergit en el cicle de protestes del 68 i la contracultura.

2. Hegemonia neoliberal i l’emergència de dinàmiques de contestació. La crisi dels anys setan-
ta s’encaminà cap a solucions de tall neoliberal, una configuració del nou ordre que sorgiria 
embrionàriament en els setanta, que assoliria importants cotes de poder en els vuitanta i que 
es consolidaria hegemònicament en els noranta. És en aquest moment que el neoliberalisme 
esdevé una vertadera ortodòxia gràcies a l’articulació del «Consens de Washington». El procés 
de neoliberalització ha significat una transformació important, no només dels marcs i dels 
poders institucionals prèviament existents (erosionant la sobirania estatal) sinó també de les 
divisions del treball, de les relacions socials, de les àrees de protecció social, de les combinacions 
tecnològiques i de les formes de vida. S’ha llegit això com una restauració del poder de classe. 
Els mitjans amb els quals es dugué a terme aquest procés foren desplegats de manera gradual, 
i passen per: (1) una transformació del sistema financer global marcada per la financiaritza-
ció, (2) una transició cap al postfordisme i una major mobilitat geogràfica del capital, (3) un 
complex institucional que imposà polítiques d’ajustament estructural, (4) la implantació d’una 
nova ortodòxia articulada en el Consens de Washington, (5) una redistribució del poder de 
classe mitjançant la despossessió i, finalment, (6) un procés de desmuntatge de la capacitat 
antagonista sota l’empara de la caiguda del mur de Berlín. Així, de la crisi del capitalisme re-
gulat n’emergeix, amb el temps, una nova estructura social d’acumulació del capitalisme global 
caracteritzada per la fi del pacte social entre capital i treball. Es parla de «globalització», un 



507

CONCLUSIONS

terme la definició del qual és una tasca complexa i problemàtica. D’una banda, actua com una 
categoria per copsar les transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals a nivell 
global en el darrer tram del segle XX, i de l’altra banda, actua com a paraula propagandística 
que mira de promoure globalment uns determinats valors i un intent de legitimació del neo-
liberalisme. En qualsevol cas, hi ha força consens a l’hora d’avaluar l’existència d’un augment 
de les interconnexions econòmiques, l’aparició de problemes que travessen les fronteres estatals 
(catàstrofes ecològiques, terrorisme, epidèmies, etc.), la proliferació d’organitzacions internaci-
onals o l’augment de les relacions transculturals recents.

Malgrat els intents d’instaurar un «pensament únic», però, la realitat és que en el context de 
finals dels vuitanta i bona part dels noranta comencen noves i importants dinàmiques de con-
testació. Sota la inspiració de fets històrics importants com la Cimera de Rio (1992), l’oposició 
al TLC, l’aixecament zapatista (1994) o els fets de Seattle (1999), s’acceleren les dinàmiques de 
confluència, coordinació i enxarxament de múltiples lluites que s’oposen als efectes del règim 
capitalista neoliberal. Es configura, podem dir, un «moviment global» heterogeni i complex 
que aconsegueix minar la legitimitat del nou ordre mundial i de les principals institucions que 
el promouen. Han estat diversos els intents teòrics i acadèmics de copsar aquesta amalgama 
diversa de moviments i, sovint, s’ha tendit a despolititzar-los o a inserir-los en categories arbi-
tràries o reduccionistes.

3. La pluralitat com una necessitat normativa del paradigma emancipador de l’AGP. Sembla 
raonable pensar que, després de les experiències del segle XX, qualsevol paradigma emancipa-
dor ha de tenir en compte la diversitat no només com un element constitutiu sinó com una 
necessitat normativa. No s’estableix, per tant, l’existència d’un subjecte privilegiat de canvi 
social, sinó que més aviat es mira de posar en contacte la multiplicitat d’actors que treballen, 
en contextos particulars, per una transformació en sentit emancipador. És el que, en termes 
de Houtart (2006), seria un «subjecte històric plural». Aquest ha estat l’intent de l’AGP que, a 
més a més, ha demostrat prendre’s seriosament la qüestió de la diversitat, especialment pel que 
fa l’equilibri de les relacions activistes Nord-Sud. Així, l’AGP ha apostat per tota una sèrie de 
mencanismes polítics de «gestió» de la diversitat, com per exemple l’establiment de limitacions 
pel que fa la participació d’activistes del Nord en les Conferències Globals, o l’establiment 
d’una participació paritària pel que fa sexes. Endemés, el propi model organitzatiu adoptat per 
l’AGP (absència de càrrecs, de tresoreria, de representació, etc.), que podria semblar més pròxim 
a l’anarquisme, és en realitat un intent de donar cabuda a la diversitat i d’impedir velles dinà-
miques pernicioses en les coalicions i processos d’enxarxament activista, com ara la cooptació, 
la dominació per part d’alguns sectors amb més recursos, o la imposició de facto de l’agenda, 
entre d’altres.

2. DELS PARTICULARISMES A L’AMBICIÓ GLOBAL: NOVES VISIONS 
UTÒPIQUES EMANCIPADORES

Un altre dels trets característics de l’AGP és la manera en què ha mirat de crear noves visions 
utòpiques a partir de la coordinació de lluites particulars. És també en l’àmbit discursiu que 
l’AGP ha jugat un paper rellevant, contribuint decisivament a la construcció compartida i di-
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fusió de narratives contrahegemòniques.
1. La universalització de la lluita zapatista i l’origen de l’AGP. El zapatisme, que s’aixeca en 

armes l’1 de gener de 1994, renuncià ben aviat a qualsevol tàctica de lluita armada i intents de 
conquerir el poder polític per donar pas a una etapa en què les armes tindrien un paper simbòlic 
i la mobilització de la societat civil adquiriria tot el protagonisme. D’aquesta manera, el conflic-
te s’internacionalitzà, no només pel que fa la seva repercussió mediàtica, sinó sobretot perquè 
sorgiren nombroses xarxes activistes de suport zapatista a Amèrica i Europa. El que començà 
essent un lluita de guerrilla «clàssica», s’anà transformant —gràcies a la seva interacció amb 
les comunitats indígenes, les organitzacions de la societat civil i els grups de drets humans que 
s’acostaren a la regió per donar suport a l’aixecament— en una poderosa xarxa global de suport 
zapatista. Així, encara que l’EZLN és un moviment dedicat principalment a la lluita pels drets 
dels indígenes de Chiapas, ha tingut èxit en convertir la seva particular lluita en un símbol per 
altres lluites, tot universalitzant la seva crida. La seva apel·lació era a la solidaritat global basada 
en la diversitat i l’autonomia. Quedava oberta, per tant, una via a la radicalització democràtica 
com a principal estratègia política per plantar cara al neoliberalisme.

Els zapatistes foren els primers, pràcticament, en codificar un discurs general de crítica a 
l’ordre mundial del Consens de Washington, tot ubincant la seva lluita en el marc de la defensa 
de «la humanitat» i contra el «neoliberalisme»; els mateixos zapatistes també foren pioners en 
promoure trobades internacionals entre amplis moviments de base que combatien un o diversos 
aspectes de les polítiques neoliberals auspiciades per institucions com el FMI o el BM. Foren 
aquestes trobades, vertaders antecedents del que anys després seria el Fòrum Social Mundial, 
que tingueren un paper clau en traslladar la incipient articulació d’una resistència global cap a 
un terreny que anava més enllà de l’esfera del zapatisme. Un dels projectes que sorgiren dels En-
cuentros zapatistes fou el de crear una xarxa mundial de coordinació entre lluites i moviments 
per fer front al neoliberalisme i les principals institucions que el promouen. Aquest projecte, 
que ara era més viable gràcies a les sinergies que s’havien creat en els Encuentros, acabà esdeve-
nint la xarxa Acció Global dels Pobles, que en els seus primers anys d’existència jugà un paper 
clau a l’hora de promoure i coordinar accions contra l’OMC, entre d’altres.

2. L’AGP: una amalgama heterogènia que actua de catalitzador del moviment. L’AGP agluti-
nava un ample ventall: des de moviments rurals de masses, moviments indígenes i organitzaci-
ons de dones del Sud fins a grups ecologistes, anarquistes i autònoms d’acció directa del Nord, 
passant per sindicats i organitzacions anticapitalistes. La conferència fundadora de l’AGP es 
realitzà a Ginebra l’any 1998 i serví per posar les bases del projecte, que no era cap organització 
en el sentit tradicional, sinó que es limitava a exercir una funció de coordinació d’iniciatives. 
La idea de múltiples resistències que es coordinen ens pot semblar força natural i òbvia avui 
per avui, però sens dubte, quan l’any 1996 a Chiapas es va convocar l’Encuentro, era quelcom 
innovador.

Els col·lectius implicats en l’AGP posaren en marxa accions de protesta i campanyes que 
contribuirien de manera decisiva a donar un impuls a l’emergent «moviment antiglobalització», 
com les protestes de Ginebra contra l’OMC i el G8, l’any 1998, data que es convertí en un «dia 
d’acció global» contra el neoliberalisme. Aquest model de protesta descentralitzada esdevingué 
hegemònic durant les primeres etapes del «moviment antiglobalització».

Tenim motius per pensar que, en realitat, el paper de l’AGP es pot analitzar dividint la seva 
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acció en tres fases diferenciades:
(a) La primera, la dels «Dies d’Acció Global», significa un procés d’autonomització de la 

lluita contra el neoliberalisme i l’EZLN: el que començà essent una crida promoguda pel za-
patisme, anà adquirint dinàmica pròpia i independent del procés xiapanenc. La fórmula dels 
DAG assolí gran èxit de seguiment durant alguns mesos, esdevenint el model de protesta hege-
mònic contra les institucions financeres en l’etapa pre-Seattle.

(b) La segona fase, la de les grans contracimeres, neix amb Seattle el 1999 i s’allarga fins 
Gènova, l’estiu de 2001. En aquest període l’AGP va perdent de mica en mica el seu papar 
de lideratge de les accions antiglobalització, donant pas a un paper creixent d’altres xarxes i 
articulacions molt més diverses pel que fa visió del canvi social i metodologia activista. Prova 
d’això en són els diversos conflictes sorgits de Seattle en endavant en el si de l’activisme per la 
presència de diversos corrents i plantejaments de l’activisme coincidiren en un mateix espai i 
temps. Així, en cites com Seattle, Praga o Gènova, compartiren escenari moviments que prete-
nien construir una coordinació a llarg termini amb altres que hi acudien de manera puntual; 
moviments que s’afanaven al pur activisme amb altres que volien aprofitar l’ocasió per dur a 
terme activitats formatives, de discussió i debat. Durant aquesta fase les tàctiques activistes 
entraren en un procés d’assaig i error i una dinàmica alhora proactiva —implementant inno-
vacions tàctiques— i reactiva —que s’adaptava a la resposta policial. En aquest sentit es pot 
explicar la pèrdua de lideratge de l’AGP per un motiu addicional: les conferències globals de 
l’AGP, celebrades cada dos anys —un període molt llarg atesa l’acceleració dels esdeveniments 
entre 1999 i 2001—, realment no tingueren una vocació proactiva, en el sentit d’anticipar-se als 
esdeveniments i marcar una estratègia; en realitat normalment el que han fet ha estat consoli-
dar, legitimar i formalitzar situacions i processos que, de facto, ja s’estaven aplicant o succeint. 
Tanmateix, sense els debats tàctics sorgits en les contracimeres no s’entenen molts dels canvis 
en els principis de l’AGP.

(c) La tercera fase de l’AGP s’inaugura després dels esdeveniments de Gènova i la Conferèn-
cia Global de Cochabamba, el 2001. Es caracteritza, a grans trets, pel debat sobre la qüestió de 
la violència i l’esgotament del model de contracimeres. D’alguna manera l’escenari es trasllada 
cap a un replegament i un retorn a la feina de base i deslocalitzada. Això, en la pràctica, ha 
suposat en el millor dels casos un retorn a la tasca activista quotidiana dels moviments impul-
sors de l’AGP; en el pitjor dels casos, una desaparició de grups i col·lectius. Així, el principal 
problema que experimentà l’AGP a partir de Cochabamba fou la seva pèrdua constant de base 
real. I els seus conflictes i desenvolupamentseriors es poden explicar, en bona mesura, com 
una lluita per fer front a aquest problema, que tanmateix seria permanent. Endemés, era lògic 
que una xarxa nascuda amb clara vocació per a l’acció experimentés problemes quan el propi 
activisme experimentava greus dificultats per dur a terme accions de protesta que eren atacades 
amb duresa per policia, mitjans i el distanciament de sectors com les grans ONG que tenien un 
altre enfocament estratègic del canvi social i del seu paper en el si del moviment. Així, les con-
tracimeres ja no tenien tan sentit quan els conflictes originats pel capitalisme global ja havien 
adquirit certa visibilitat. Tot i que les accions massives continuarien més enllà de Gènova, els 
fòrums socials mundials i regionals els substituirien com a principals expressions públiques del 
moviment «antiglobalització». En aquesta fase final de l’AGP es produí un intens debat sobre la 
qüestió de la visibilitat de l’AGP. Hi havia persones que defensaven que la xarxa és una eina de 
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coordinació i comunicació però que en cap cas ha de fer campanyes amb el nom explícit d’AGP, 
ja que això té el perill de convertir l’AGP en una marca o etiqueta i entrar en certes dinàmiques 
de les grans organitzacions que tots criticam perquè no congenien amb l’esperit de l’AGP. Però, 
hi havia també gent que defensava la importància de donar visibilitat a la xarxa perquè només 
així més gent s’hi adheriria i mantendríem una base real.

En conclusió, enllaçant els moviments de resistència en tots els continents i entre diversos 
sectors, des de l’ecologisme fins al sindicalisme i les organitzacions de camperols sense terra, 
podria dir-se que l’AGP ha tingut una gran influència en l’aixecament contemporani de la 
política alterglobalitzadora i anticapitalista. Això no obstant, la importància de l’AGP és sovint 
menystinguda perquè el seu únic propòsit fou incrementar la comunicació i l’acció coordinada 
entre els moviments socials radicals del món, més que les innovacions i l’èxit de la pròpia xarxa. 
L’AGP havia creat el marc idoni per a la circulació d’idees i pràctiques i la transmissió de conei-
xement per part dels i les activistes, cosa que atorgava a les protestes una historicitat particular 
malgrat realitzar-se en contextos particulars i diferents cada cop.

Tanmateix, potser el paper més decisiu de l’AGP, en el context històric en què actuà, és el 
de «construir comunitat» allà on no n’hi havia, després d’una profunda derrota històrica de 
l’esquerra. Dit altrament: els processos de desarticulació política dels anys 1980, corol·lari de 
la neoliberalització, condueixen a un escenari en què moltes lluites socials són exclusivament 
de resistència, molt defensives, i es troben atomitzades i sense canals de comunicació (o molt 
precaris) amb altres processos de mobilització. Així, ens trobem amb un panorama de lluites 
particularistes que, en bona mesura a processos com el de l’AGP (no exclusivament), engeguen 
dinàmiques de contacte, comunicació, intercanvi, circulació i eventual articulació amb altres 
moviments. Els Encuentros zapatistes en són una fita d’aquestes noves dinàmiques, però no la 
única.

3. La construcció de significats i narratives compartides. El paper del zapatisme internacional 
i de l’AGP, juntament amb els processos d’articulació que els han acompanyat, ha estat impor-
tant en un altre sentit: el de la construcció de significats i narratives compartides. Així, és a mit-
jan dels anys 1990 que molts grups activistes particulars que combatien les conseqüències del 
neoliberalisme van adquirint progressivament una consciència major dels elements estructurals 
que sostenien les seves situacions. I aquesta presa de consciència es realitza de manera col·lectiva 
i a partir de l’intercanvi d’experiències concretes (i molt particulars) d’activisme. Això es pot 
llegir, és clar, com un procés d’abstracció que permet lligar lluites particularistes amb processos 
més globals i generals, però la qüestió aquí rau en què aquest procés d’abstracció es realitzà mit-
jançant l’elaboració de narratives compartides. Diem «narratives» perquè volem remarcar aquí 
la dimensió subjectiva d’aquest procés. D’alguna manera, es pot llegir tot plegat com un procés 
de «connexió» entre micronarratives emergides però ancorades en experiències concretes de 
lluita a nivell local. D’aquesta connexió en sorgeix la possibilitat d’una elaboració compartida 
de macronarratives que dóna significat global a les experiències de lluita particulars. Això és, si 
fa no fa, l’element decisiu dels Encuentros zapatistes i el sorgiment de l’AGP com a projecte de 
coordinació a nivell global.

4. L’AGP ha contribuït a generar noves visions utòpiques de la interacció política i social basada 
en la coordinació global entre diverses lluites locals. Un dels elements característics del tarannà 
polític de l’AGP ha estat la seva aposta per un model que encarna una visió utòpica de la in-
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teracció política i social basada en la coordinació global de diverses lluites locals. Això implica 
una concepció del canvi social emancipador intrínsecament plural i divers, conflictiu i sotmès 
a una constant revisió i negociació. També implica una visió dialèctica entre el local i el global, 
en el sentit que les lluites emancipadores locals es coordinen globalment (i amb un programa 
negociat compartit) però després aquesta acció global s’acaba produint sempre a escala local 
mitjançant una reinterpretació contextualitzada del programa global. En el moll de l’os d’a-
questa concepció hi trobam certa visió juxtaposada de les lluites socials, com si totes elles con-
fluïssin en peu d’igualtat en l’arena de la coordinació global; com si no hi hagués unes lluites 
més prioritàries que d’altres en el marc d’un programa estratègic de transformació social en 
sentit emancipador. Tanmateix, tot sembla indicar que, en realitat, l’aposta estratègica de l’AGP 
era, precisament, tractar qualsevol lluita en peu d’igualtat: es considerava que només d’aquesta 
manera era possible aconseguir una coordinació suficientment horitzontal i diversa per dur a 
terme accions contra l’OMC. O dit d’una altra manera, aquesta era la millor manera de dur a 
terme una coordinació amb el màxim de coherència entre els principis i els objectius.

Així doncs, la forma organitzativa que adoptà l’AGP era, tot i els seus orígens particularis-
tes militants pròxims a l’anarquisme, fortament pragmàtica: no té tan a veure amb el projecte 
social de la pròpia xarxa ni dels seus participants, sinó que més bé és el marc que permet donar 
cabuda de manera real a la diversitat de persones i organitzacions. Funciona, doncs, com un mí-
nim comú denominador que permet articular una diversitat de facto. Si l’AGP hagués elaborat 
un programa estratègic de canvi social global, probablement hagués necessitat prioritzar lluites 
i pensar a mig i llarg termini. Passa, però, que aquest no era pas el seu objectiu, i tampoc no es 
donaven les condicions estructurals ni l’oportunitat política d’encetar un programa «revolucio-
nari» a escala global. Per aquests motius, l’AGP explorà de manera experimental què passa si es 
posen en contacte lluites particulars i, de manera horitzontal, coordinen les seves accions amb 
una finalitat concreta, com és la de deslegitimar l’OMC i empoderar cadascuna de les lluites 
gràcies a la sinergia creada col·lectivament. El repte, per suposat, és saber si aquest model és 
sostenible en el temps i si és extrapolable, reproduïble o aprofitable en altres contextos històrics 
i sociopolítics, com per exemple l’actual.

Sí que és cert que l’AGP apostà de manera fundacional per una tàctica de confrontació des-
obedient que tenia, com a rerefons, una desconfiança en les mediacions institucionals actuals 
com a eina de transformació social. Al manco pel que fa la deslegitimació de l’OMC, els grups 
vinculats a l’AGP no contemplaven l’ús de la negociació o el lobbying, sinó que entenien que 
l’acció directa confrontacional era la forma d’acció que calia privilegiar. Tanmateix, hem vist 
que molts dels grups vinculats a la xarxa en realitat sí que aplicaven altres metodologies d’acció 
més flexibles en els seus contextos locals. Així doncs, la tàctica confrontativa de l’AGP s’expli-
ca, entre d’altres coses, per la voluntat de constituir un «pol d’acció directa» que es desmarqui 
clarament de tota una sèrie d’ONG i grups que tenen un paradigma «desenvolupista» envers les 
relacions Nord-Sud i la creença en el paper positiu que l’OMC encara hi pot jugar.

Es podria dir, també, que l’AGP encarna un dels intents més eloqüents d’unir el que s’ha 
anomenat la «crítica artista» i la «crítica social», tal com ja feren els nous moviments socials de 
la segona meitat del segle XX. A més a més, el procés institucional de l’AGP es pot llegir com 
un procés de «traducció» d’objectius d’oposició abstractes (el capitalisme, el neoliberalisme) a 
lluites més concretes (l’OMC). Aquesta traducció afegeix la possibilitat de crear enteniments 
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sense necessitat d’esborrar diferències.

3. INTERNACIONALISME, DEMOCRÀCIA I DESOBEDIÈNCIA: LES FILOSOFIES 
POLÍTIQUES DE L’AGP

Com qualsevol altre procés activista, l’AGP no és pas neutral, sinó que encarna i promou tota 
una sèrie de plantejaments polítics. A partir dels seus documents, però també especialment a 
través de les seves pràctiques, l’AGP ha significat una aposta decidida per un anticapitalisme 
internacionalista que aborda una construcció democràtica a partir de les lluites de base i l’ús 
d’una metodologia activista basada en l’acció directa i la desobediència.

1. L’AGP: un expressió d’anticapitalisme internacionalista militant, plural i inclusiu (però no 
absolutament). Hem vist que l’internacionalisme és un concepte complex i problemàtic sotmès 
a una dilatada trajectòria històrica; precisament per això ha estat estudiat des de diferents 
perspectives, moltes vegades complementàries. Autors com Anderson, ho hem vist, fan una re-
construcció històrica-filosòfica de la noció d’internacionalisme, així com la seva relació amb el 
nacionalisme en cada fase històrica, des del Renaixement fins a l’actualitat. En aquesta línia —
parlar més d’internacionalismes, en plural—, diversos autors han considerat que el nou cicle de 
protesta internacional encetat a final dels anys 1990 pot interpretar-se com el sorgiment d’una 
nova mena d’internacionalisme. Així, aquesta nova etapa internacionalista emergent estaria ca-
racteritzada pel fet de tenir un abast (quasi) planetari, per tenir com a protagonistes actius una 
àmplia pluralitat i heterogeneïtat d’actors socials, per la seva pretensió d’articular un combat 
comú contra el capitalisme global basant-se en una solidaritat recíproca «entre» organitzacions 
i moviments que es reconeixen com a integrants d’una lluita comuna i, finalment, pel fet de 
no emergir tan d’una idea de solidaritat o d’una ideologia comuna sinó per respondre a les 
necessitats pràctiques dels moviments en el context del capitalisme neoliberal, tot connectant 
les necessitats de supervivència immediata amb la utopia eventual, en una relació de dependèn-
cia mútua. L’AGP encarna, d’alguna manera, una mena d’internacionalisme que s’insereix en 
aquest nou marc que s’ha plantejat. Quines són les característiques del seu internacionalisme?

En primer lloc, una composició plural i inclusiva. La diversitat que impregna el procés de 
l’AGP, però, no respon solament a una demanda ètica i de tractament solidari de la diferència; 
en realitat la diversitat vindicada pel zapatisme i de la que l’AGP és hereva, respon també —i 
principalment— a una necessitat estratègica en el context del capitalisme neoliberal. Així, d’en-
tre la diversitat de corrents d’oposició (les ONG, les organitzacions de base, anarquistes i auto-
gestionàries, les organitzacions de l’esquerra tradicional, els moviments socials particularistes 
i els moviments d’emancipació identitaris), l’AGP és un exemple concret d’intent d’articulació 
(feble) de moviments inserits en diversos d’aquests corrents, si bé és cert que els propis hallmarks 
marquen uns límits que per a molts col·lectius són indepassables, com per exemple l’ús de l’ac-
ció directa (noviolenta) o el rebuig al lobbying. Així, aquesta composició plural i inclusiva no és 
absolutament plural ni absolutament inclusiva.

En segon, lloc, l’internacionalisme de l’AGP incorpora una estratègia de deslegitimació 
de l’OMC i les institucions del capitalisme global. Tot i que autors com Sader defensen que el 
predomini de les ONG en el moviment de resistència al neoliberalisme és un signe indicatiu 
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del seu caràcter defensiu i de la corresponent incapacitat de formular una estratègia hegemò-
nica alternativa, s’ha de dir que, d’alguna manera, el procés de l’AGP aconseguí trenar un fil 
conductor estratègic compartit. De fet, ens sembla raonable defensar que l’AGP sí que tenia 
una aposta estratègica (feble), que no era altra que deslegitimar les grans institucions de la glo-
balització neoliberal, especialment l’OMC. Cal tenir present que, en aquell context dels finals 
dels anys 1990, la deslegitimació de l’OMC constituïa un vertader objectiu polític de molta 
importància. Tan és així que la pròpia xarxa neix amb la vocació de desafiar a ulls de la gent les 
polítiques i acords plantejats per part d’aquesta institució. Dit això, cal matisar que aquesta es 
tracta d’una aposta estratègica «feble» perquè, efectivament, queda molt lluny d’una estratègica 
hegemònica alternativa com la que reclama Sader. El que sí que hi ha és un consens entre una 
gran diversitat de moviments —molts d’ells amb el seu eventual projecte estratègic; d’altres no 
necessàriament— per fer una primera passa necessària. A més a més, molts dels grups que giren 
al voltant de l’AGP aposten, en bona mesura, per una estratègia de construcció d’alternatives de 
base a nivell local, la qual cosa s’allunya de qualsevol projecte de governança mundial o d’esta-
bliment d’un marc de representació supraestatal.

2. L’AGP i la redefinició de les relacions Nord-Sud: un «cosmopolitisme subaltern». La manera 
en què l’AGP ha mirat d’erigir ponts de diàleg i eventuals articulacions globals entre movi-
ments particularistes ha estat certament innovadora pel que fa el seu intent de redefinir les 
relacions històriques entre l’activisme del Nord i del Sud, generalment caracteritzades per sa 
subordinació. D’aquesta manera, l’AGP, inspirada pel procés zapatista internacional, ha mirat 
de redefinir aquesta relació tradicional mitjançant una vocació cosmopolita. És el que autors 
com Santos han anomentat un «cosmopolitisme subaltern i insurgent» o «cosmopolitisme dels 
oprimits» que es conforma d’un conjunt articulat de resistències globals/locals. Aquest cosmo-
politisme subaltern encaixa perfectament amb les pràctiques institucionals que ha tirat enda-
vant l’AGP. Diem que és cosmopolita, doncs, perquè constitueix una estratègia d’oposició que 
no vol quedar restringida a l’àmbit local, sinó que té una dimensió global, producte d’interac-
cions transnacionals que aspiren a contrarestar els efectes de la globalització hegemònica. Això 
sense oblidar pas la dimensió local d’aquest cosmopolitisme, que constiueix tot un conjunt de 
múltiples iniciatives interconnectades per a resistir i plantar cara als poders globals.

3. AGP: l’aposta per una construcció democràtica d’alternatives emancipadores de base local i 
comunitària. A aquest debat sobre el projecte estratègic cal afegir-hi un altre element: l’efecte 
genèric de la diversitat de moviments que configuren l’escenari contemporani ha estat el de 
situar el terreny de l’organització política en un pla relativament allunyat dels partits polítics i 
sindicats tradicionals (malgrat que aquests no desapareguin), tendint en conjunt a una dinàmi-
ca política d’acció social menys concentrada, repartida per tot l’espectre de la societat civil. És 
per això que s’observa el sorgiment d’un model organitzatiu que contrasta i s’oposa en molts de 
punts amb les formes organitzatives «clàssiques», així com també pel que fa l’anàlisi del lloc o 
àmbit on es troba el principal locus del canvi social revolucionari. Autors com Harvey entenen 
que,en realitat, es pot començar per qualsevol part i en qualsevol lloc i moment, sempre que 
hom sigui capaç de moure’s d’un àmbit a l’altre, d’un lloc a un altre. El corol·lari estratègic 
d’això és que cal considerar aliances entre tot un conjunt de forces socials configurades en les 
diferents esferes. En aquesta línia, tal i com defensa Santos, les lluites per la justícia global s’han 
de basar en una concepció àmplia del poder i l’opressió. Atès que les prioritats polítiques estan 
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sempre situades i depenen d’un context, seran les condicions socials i polítiques concretes de 
cada indret en un moment històric les que marcaran les prioritats. Pel que fa la relació entre 
l’AGP i la democràcia, tal i com hem vist, en podem extreure algunes conclusions remarcables. 
Tan el moviment de resistència global en general com l’AGP en particular encarnen una crítica 
a les democràcies liberals i, al mateix temps, suposen un esforç de democratització. En aquest 
sentit, els sectors del moviment lligats a l’acció directa constitueixen, com defensen alguns 
autors, un vertader «pol de democràcia radical» que aglutina tot un reguitzell de propostes que 
orbiten al voltant de nocions com «demodiversitat», «democràcia directa», «democràcia comu-
nitària», «poder popular», «democràcia local», «democràcia viva» o «democràcia participativa». 
Com hem vist, aquestes postures contemplen, en general, que la ciutadania pot i hauria de 
participar en condicions d’igualtat efectiva en les múltiples esferes (polítiques, econòmiques, 
socials i culturals) que donen vida als llaços socials en els què els individus es constitueixen i 
constitueixen llur realitat. Això implica pensar l’exercici de la política no només des de l’Estat, 
sinó des de múltiples formes que no siguin monopolistes i homogeneïtzadores, ni totalment 
centralitzadores ni absolutament universals. En canvi, es tractaria de crear sinergies que cristal-
litzin eventualment en noves institucions i cultures polítiques d’interrelació alimentades «des 
de baix».

Dins d’això, el cas de l’AGP es pot situar dins del conjunt d’actors que denuncien els dèfi-
cits democràtics i que aposten per una construcció des de baix, a nivell local i comunitari, d’al-
ternatives. Ara bé, tal i com el cas de la pròpia AGP demostra, aquesta «comunitat» no depèn 
de cap condició sociològica comuna, sinó que implica una forma de compromís amb l’altre; 
aquesta comunitat, doncs, transcendeix la localitat, la feina, la condició social, el gènere, l’edat, 
la raça, la cultura, l’orientació sexual, la llengua, la religió i les creences. Dit altrament, atorga 
a totes aquestes distincions i classificacions una importància secundària en la constitució de 
les relacions comunals. Es tracta, per tant, d’una concepció relacional de la comunitat i d’allò 
local, i no pas essencialista. Això no vol dir que en l’òrbita de l’AGP no hi hagi grups o elements 
que conceben la comunitat i la cultura des d’un punt de vista essencialista. Passa, però, que 
en línies generals sí que podem dir, com hem vist, que el vector principal de l’AGP tendeix a 
considerar la constitució de comunitats com quelcom relacional. I aquí rau una de les principals 
dimensions emancipadores del procés endegat per l’AGP.

4. AGP: ús intensiu de «pràctiques microdemocràtiques», política prefigurativa i dimensió au-
toreflexiva. A la crítica als dèficits democràtics de les institucions liberals s’hi afegeix, en l’AGP, 
una dimensió de democràcia interna molt interessant. Un dels aspectes més remarcables de les 
accions directes protagonitzades pel moviment, a banda de la vistositat i espectacularitat, és que 
impliquen tot un procés intensiu de «pràctiques microdemocràtiques». Com ja passà en el cicle 
de protestes dels anys 1960 i 1970, el moviment «antiglobalització» està lligat a tota una trajec-
tòria molt interessant d’experimentació en democràcia directa. Es podria dir que les pràctiques 
microdemocràtiques constitueixen en realitat el vertader moll de l’os del model organitzatiu de 
l’acció directa multitudinària. I aquest, com hem vist, és un dels trets diferencials entre proces-
sos com el de l’AGP i el FSM.

Fou a Seattle on es donà a conèixer una fórmula organitzativa d’èxit que, amb matisos, 
es reproduiria en les principals cites ulteriors, com Washington, Québec, Praga o Gènova. 
Aquesta fórmula organitzativa implicava, en primer lloc, grans dosis de formació i preparació. 
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Així, aquestes grans accions directes no eren improvisades ni espontànies sinó que constituïen 
el resultat de mesos de preparatius i esforços de coordinació. Tota la preparatòria prèvia es re-
alitzava des de la perspectiva de l’educació popular i fent servir eines, dinàmiques i tècniques 
prou conegudes en l’activisme de la democràcia directa. A més a més, el model organitzatiu es 
basava en la creació de grups d’afinitat autònoms que es coordinaven, en general, per a acomplir 
alguns dels objectius tàctics de la protesta. Tot i que aquest model és propi i habitual de grups 
anarquistes i d’acció directa, esdevingué un llenguatge comú per a tota una diversitat de grups 
que entengueren que aquest model era l’únic capaç d’articular una acció massiva conjunta en 
aquell context. Per dir-ho en altres termes, el model organitzatiu de Seattle (i ulteriors) repre-
senta una demostració fefaent de com un particularisme militant adquireix ambició global 
—universal— i assoleix una escala diferent gràcies, en bona mesura, a un marc institucional. 
Aquest punt de vista permet entendre l’AGP com una institució mediadora —amb la seva tas-
ca de «traducció»— entre les lluites de base i els processos de canvi més generals. En el cas de 
Seattle, el marc institucional eren les quatre directrius bàsiques de l’acció; un marc conflictiu 
i discutit, com hem vist. I és que, teòricament, aquests grups s’esforcen per assolir el consens, 
però en la pràctica treballen cap a la coordinació i tolerància mútua, adobat amb una gran 
component de deliberació. I és que la presa de decisió per consens, tal i com l’entenen els seus 
grups partidaris, és més una filosofia que no pas un simple mecanisme; és quelcom substancial 
i no merament procedimental o formal. Tanmateix, l’experiència senyala que no s’ha de caure 
en una celebració acrítica del consens com a intrínsecament emancipador perquè hi ha diverses 
contradiccions i limitacions en aquest plantejament de la democràcia directa: tot i que és un 
sistema pensat per evitar que la majoria s’imposi unilateralment a les minories, en el propi si 
de la democràcia directa també hi ha maneres més informals de què això passi. És per això que 
en la trajectòria de l’AGP i del moviment «antiglobalització» s’ha vist tot un procés d’assaig i 
error que desenvolupava un conjunt de rols i mecanismes específicament dissenyats per enfortir 
els processos de democràcia directa i mirar de corregir les seves desviacions. I és que l’AGP ha 
gaudit d’una profunda dimensió autoreflexiva: ha mostrat una gran voluntat de reformar-se a 
sí mateixa per adaptar-se als condicionants externs i a les demandes internes. Tanmateix, front 
aquesta voluntat autoreflexiva, la seva capacitat autoreflexiva no ha estat del tot efectiva en la 
pràctica.

5. Una política «en xarxa». La política en xarxa implica, d’alguna manera, la creació d’espais 
en els quals diversos actors socials convergeixen al voltant d’uns pocs principis compartits men-
tre mantenen la seva autonomia i la seva especificitat identitària. Espais com aquests permeten, 
eventualment, una expansió horitzontal i una «connectivitat augmentada» mitjançant l’arti-
culació de diversos moviments dins d’estructures d’informació descentralitzades que aspiren, 
idealment, a la màxima coordinació i comunicació. Així doncs, des d’un punt de vista polític, 
processos com l’AGP assumeixen com a positiva —alhora que inevitable— la diversitat. El 
tractament de la diversitat en la política prefigurativa i els models organitzatius horitzontals, 
tanmateix, també va de la mà d’importants debats sobre la distribució del poder en el si dels 
moviments, especialment pel fet que la manca d’estructures formals dóna lloc a estructures 
informals menys transparents, democràtiques i de control encara més difícil que les formals (la 
«tirania de la manca d’estructura»). Atesa la gran diversitat d’actors, estratègies i metes, qualse-
vol intent de referir-se a ell com un tot cohesionat és errat. L’AGP, però, s’insereix en una etapa 



516

CAPÍTOL 7

històrica en què es produeixen coalicions d’actors que tenen una gran varietat de metes però 
que identifiquen uns obstacles comuns a l’hora d’assolir-les. A diferència d’altres moviments 
socials anteriors, l’organització dins del moviment «antiglobalització» es realitza més per afini-
tat que per identitat. Per suposat, en tractar-se d’aliances, ad hoc, temporals i provisionals, això 
requereix que els actors posin en suspens momentani algunes de les seves diferències socials, 
polítiques i identitàries.

6. Processos d’empoderament popular. Experiències com la de l’AGP, actuant en el context 
d’un cicle de protesta general, es poden  llegir com processos d’empoderament popular. L’ús 
contemporani d’aquest terme, que ha esdevingut un dels termes de moda en diverses àrees i dis-
ciplines, té el seu origen en l’enfocament de Paulo Freire de l’educació popular. En l’alfabetitza-
ció freireana es mira d’endegar una estratègia que propicia que grups marginats (dones, indíge-
nes, per exemple) puguin incrementar el seu poder, això és, que accedeixin a l’ús i control dels 
recursos materials i simbòlics, guanyin influència i participin del canvi social. Aquest procés és 
paral·lel al d’una presa de consciència creixent pel que fa els propis drets, capacitats i interessos, 
i de com aquests es relacionen amb els d’altres persones, amb la finalitat de participar d’una 
posició més sòlida en la presa de decisions i estar en condicions d’influir en elles. Tanmateix, el 
principal impuls del terme es deu als moviments feministes i sorgits de la feina amb comunitats 
d’afrodescendents. L’empoderament, doncs, pot entendre’s com un procés mitjançant el qual 
les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social 
per impulsar canvis positius de les situacions en què viuen. Aquest empoderament funciona 
quan persones, grups, organitzacions i comunitats exerceixen més i més poder sobre les seves 
pròpies vides, guanyant en autosuficiència i autonomia. De les nombroses definicions del ter-
me, la majoria d’elles incorporen aquesta dimensió processual i individual/col·lectiva. Queda 
pendent, tanmateix, en la immensa majoria de les aproximacions a l’empoderament, una anàlisi 
en profunditat del poder. L’empoderament implica una distinció entre dues concepcions gene-
rals del poder: el «poder sobre» ◦poder entès com a capacitat interessada d’aconseguir objectius 
◦ i «poder per a» ◦poder com expressió de l’autonomia individual i col·lectiva, com a acció coo-
perativa. Tot i que es tracta d’una distinció analítica, de difícil nitidesa ontològica, és útil per 
donar compte d’algunes de les característiques d’actuació dels moviments socials.

7. Una aposta per l’acció directa i desobediència. A la relació entre l’AGP i les tàctiques ac-
tivistes exhibides pel moviment, és possible extreure’n també algunes conclusions. D’entrada 
cal dir que existeix certa confusió pel que fa l’ús dels termes «desobediència civil» i «acció di-
recta». Es podria dir que la desobediència civil es pot considerar una forma específica d’acció 
política extraparlamentària que implica un incompliment de la llei que es considera injusta. Es 
tracta, emperò, d’un incompliment públic, deliberat i basat en principis. Es podria considerar 
que hi ha una mena de desobediència personal que té a veure més amb la coherència amb els 
dictats de la consciència (sovint d’inspiració religiosa) i no tant amb una estratègia premedita-
da de transformació de lleis. Això no obstant, la desobediència realitzada explícitament amb 
la intenció de transformació política és un fenomen força més recent que vincula l’obligació 
política i l’obligació moral. Val a dir que, malgrat els grans esforços teòrics per caracteritzar de 
manera completa la desobediència civil, la realitat de les múltiples i originals experiències de 
desobediència converteixen en problemàtica la seva definició i marc deontològic. Sigui com 
sigui, sembla clar que el cicle de protesta protagonitzat pel moviment «antiglobalització» s’ha 
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caracteritzat, entre d’altres coses, per posar en pràctica la desobediència civil en les seves mani-
festacions i contracimeres. Això és així fins al punt que aital desobediència ha esdevingut un 
instrument d’intervenció fonamental dels nous moviments socials, que han sabut rearmar-la 
conceptualment i discursiva com una estratègia de praxi política.

Seattle, fou, en aquest sentit, tot un laboratori per un nou repertori flexible però militant 
de tàctiques d’acció directa que mai no s’havien vist en un context urbà a tan gran escala en 
el context nordamericà. Sense dubte tot plegat es retroalimentà amb la inspiració de les mani-
festacions britàniques contra les carreteres i grups com Reclaim the Streets. Tenim, doncs, que 
de Seattle en endavant es palesà una nova manifestació de la noviolència que aglutinava dos 
principis generals: l’adopció d’un estricte codi de noviolència (que és una resposta crítica de tall 
feminista i pacifista a la «fascinació macho» cap a la violència revolucionària) i la resposta a la 
preponderància del culte al lideratge carismàtic i generalment masculí, així com també a les 
formes organitzatives considerades autoritàries que esdevingueren populars en el si de la Nova 
Esquerra estatunidenca. Dit altrament, si a Seattle es plasma un «nou» repertori d’acció que 
reposa sobre una noviolència «ideològica» i un profund compromís per la democràcia directa, 
és precisament a partir dels fets de Seattle que es visibilitza una ruptura latent d’aquest lligam 
entre noviolència i democràcia directa. Així, el debat entre violència i noviolència sacsejà el 
moviment des de Seattle, cosa que demandava d’alguna manera una reinvenció de formes de 
protesta que minimitzin el perill al mateix temps que maximitzen les possibilitats per l’autoex-
pressió individual.

8. Un «nou llenguatge» de la desobediència. Hi hagué un moment en què les úniques alter-
natives que existien a la «desfilada de pancartes» era la desobediència civil de tarannà gandhià 
o la insurrecció armada. Durant els anys 1990, emperò, emergeixen una sèrie de pràctiques 
que trenquen aquesta polarització. De la mà de grup com Reclaim the Streets, Direct Action 
Network, tute bianche i altres que també irrompen amb força protagonisme en el moviment 
«antiglobalització», apareix el que s’ha anomenat un «nou llenguatge de la desobediència civil». 
Cadascú a la seva manera, tots aquests grups han traçat un territori intermedi completament 
nou, combinant elements festius, de teatre de carrer i «tècniques de guerra no violenta». En 
el procés de convergència de les diferents formes i tradicions de l’acció directa hi juga un pa-
per important l’AGP, que no només representa un paraigües sota el que transiten diferents 
tàctiques, sinó que activament promou la circulació de lluites. Aquest «nou llenguatge» de la 
desobediència constitueix la mostra que algunes de les categories teòriques que es fan servir 
habitualment per caracteritzar els mètodes activistes són massa rígides per donar compte d’u-
na realitat forçosament més complexa. Més enllà de la qüestió normativa de la legitimitat de 
la violència, des d’un punt de vista descriptiu la distinció rígida entre violència i no violència 
esdevé problemàtica en els contextos en què ens movem quan fem referència als moviments so-
cials. Davant d’aquesta dificultat s’han fet algunes propostes conceptuals que miren d’escapar 
de la dicotomia violència/no violència. La «violència performativa», terme que mira de recollir 
la dimensió simbòlica i comunicativa de l’acció, o l’«acció directa empoderadora», una tercera 
via que trenca la polaritat violència/noviolència i que introdueix una crítica del poder, en serien 
alguns exemples.

Si en el pla teòric parlam, doncs, d’un continu violència-noviolència, com es plasma això en 
termes pràctics i històrics? El model de la diversitat tàctica suposa una resposta i adaptació a la 
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problemàtica viscuda a Seattle quan coincidiren en un mateix espai el que podríem considerar 
tres tàctiques diferents: marxes convencionals de to festiu, tàctiques de carrer basades en acció 
directa sota directrius noviolentes (DAN) i, finalment, tàctiques que contemplaven accions 
de destrucció de propietat (black bloc). La coexistència no coordinada d’aquestes tres tàctiques 
diferenciades ocasionà un conflicte i fins i tot enfrontament públic entre activistes partidaris de 
cadascuna d’aquestes fórmules d’acció. D’alguna manera, la convocatòria d’una contracimera 
sota directrius noviolentes sota l’auspici del DAN no disposava de mecanismes de negociació 
amb altres formes d’acció o, dit altrament, no gaudia d’un marc institucional per tractar la 
diversitat. És per això que, en cites ulteriors, l’activisme avançà cap a una fórmula de respecte a 
la diversitat de tàctiques: un pacte tàcit que evitava la denúncia pública d’altres tàctiques i, de 
facto, una coexistència pautada i delimitada espaialment de diferents formes d’acció directa, 
des de les més «convencionals» fins les més «bel·ligerants». Això sí, sempre dins d’uns límits 
clars que no admetien accions de violència terrorista ni indiscriminada.

9. L’AGP com anticipació de la «diversitat tàctica», un marc institucional per tractar la diver-
sitat en el context d’un acció de protesta col·lectiva. L’aposta per la desobediència que caracteritza 
l’AGP requereix, tanmateix, l’establiment d’algun marc institucional per tractar i gestionar la 
diversitat de tàctiques i tradicions activistes  La visió de l’AGP anticipava el model dominant en 
les protestes: la «diversitat tàctica». Quan parlem de «diversitat tàctica» hem de tenir en compte 
la doble dimensió descriptiva i normativa del terme. La primera d’aquestes dimensions, la des-
criptiva, fa referència a les múltiples opcions de protesta que coexisteixen en un espai i temps 
determinat. En el segon cas, pel que fa la dimensió normativa del terme, ens referim a l’aposta 
per un «respecte a la diversitat tàctica», és a dir, al pacte tàcit entre els diferents sectors activistes 
a l’hora de respectar solidàriament aquesta pluralitat.

Aquest debat sobre al diversitat tàctica en el moviment antiglobalització emergeix inicial-
ment a Seattle, mentre que les manifestacions de Praga i Gènova (2000 i 2001) i de Québec 
(2001) són la plena especificació i articulació del significat del terme a Amèrica del Nord i 
Europa, respectivament. El model de la «diversitat tàctica» ha esdevingut hegemònic durant el 
període de les grans accions directes de l’etapa de les contracimeres. Si bé la terminologia «di-
versitat tàctica» s’ha fet servir de manera explícita sobretot en l’àmbit estatunidenc i canadenc, 
es pot considerar raonablement que la qüestió s’ha traslladat també a les protestes europees. 
Però més enllà d’això, aquest model és alhora tan el resultat com l’activador d’un debat de relle-
vància sobre les tàctiques de protesta, la diversitat, les possibilitats i límits de l’acció directa i la 
qüestió de la violència/noviolència. Aquest, per suposat, és un debat que entronca amb tradici-
ons i debats històrics en el marc dels moviments socials i les lluites populars, i està travessat per 
qüestions de gènere i raça. A ningú no se li escapa, per tant, que les noves formes de resistència 
civil en el moviment antiglobalització encarnen, d’alguna manera, una crítica a les formes d’or-
ganització, participació, representació i acció prevalents en els moviments socials. És així com 
la dimensió normativa de la diversitat tàctica té una vessant ètica i una altra estratègica.

En tant que ètica, la diversitat tàctica parteix, com a qüestió de fet, de la pluralitat d’actors 
que intervenen en les accions del moviment. Atès que les seves opcions tàctiques divergeixen i 
els espais d’unificació o coordinació han estat precaris en general, el respecte a la diversitat tàc-
tica constitueix una ètica de respecte, o acceptació, de les eleccions tàctiques d’altres activistes. 
Aquesta tolerància al pluralisme implica un acord explícit de no denunciar públicament les tàc-
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tiques emprades per altres activistes, per molt controvertides que siguin, però sempre dins d’uns 
límits marcats pel context de l’activisme en règims democràtics representatius. Es considera que 
la gent ha de ser lliure de fer les seves pròpies eleccions en el context d’un procés deliberatiu que 
procuri que aquestes opcions tàctiques estiguin en comunicació i negociació entre elles.

En tant que aposta estratègica, la diversitat tàctica es valora en termes d’eficàcia i eficiència. 
S’ha argumentat que, en el context de la protesta de carrer, l’ús d’estructures de decisió de dalt 
abaix esdevé un punt de feblesa. Així, la crida a la diversitat tàctica reconeix l’existència d’un 
context «fluid» d’acció que reclama, per tant, una organització igualment flexible. Es diu que 
durant protestes urbanes la pròpia discussió tàctica és contraproduent perquè els grups han de 
prendre decisions ràpides i de manera eficient; i tanmateix, no hi ha manera d’impedir que cada 
grup persegueixi els seus objectius. Abraçar la diversitat de tàctiques no es fa sense ambigüitat 
i risc: tant en termes estratègics de provocar repressió i la pèrdua de suport públic, com també 
en termes de pràctica i cultura democràtica dins del propi moviment des del moment en què 
es pot danyar qualsevol intent de fer àmplies coalicions polítiques. Tal i com la història del 
moviment «antiglobalització» mostra, els límits de la diversitat tàctica s’expliciten quan les con-
dicions contextuals que la permeten es modifiquen. Tot i que sovint s’ha celebrat en abstracte la 
«diversitat» del moviment antiglobalització, no sempre queda clar com es manifesta en la pràc-
tica aital diversitat. Els propis contorns ambigus del moviment han servit per ocultar les seves 
relacions socials específiques, que sovint el conformen. En tant que la «diversitat» és tractada 
com quelcom que resideix més enllà d’aquestes relacions socials específiques, incorre en el risc 
d’esdevenir fetitxitzada, tractada com un universal que ha servit per suplantar l’organització de 
pràctiques socials específiques. També s’ha produït el moviment invers: una extrema particula-
rització relativista d’aquesta diversitat, deslligada de qualsevol orientació més àmplia. Aquests 
dos extrems han estat mostres de com la pròpia orientació tàctica del moviment s’ha girat 
contra sí mateixa quan les condicions d’aital diversitat han deixat d’existir. Tan és així que la 
diversitat tàctica és un reflex de les relacions de poder canviants dins del moviment, però també 
del context extern o condició de possibilitat d’aital model de protesta. La crida a la diversitat 
tàctica transita en una línia de tensió que va des de la identitat segregada —que absolutitza i 
imposa formes particulars d’acció sota una retòrica de «diversitat»— i la universalitat buida que 
desconeix cap mena de criteri normatiu i cau en un «tot val».

Allunyada d’aquests extrems, la diversitat tàctica ha estat efectiva i empoderadora en els 
moments en què ha assolit cohesió no gràcies la «puresa tàctica» sinó la comunicació. És en 
aquests moments que la coherència del moviment s’ha afirmat mitjançant la seva connexió al 
context i la diversitat tàctica ha trencat amb la tendència identitària de les tàctiques i ha trans-
cendit l’ossificació tan de la noviolència com de la «violència performativa» militant. És també 
en aquests moments en què la diversitat tàctica entesa com «puc fer el que vulgui» no s’ha donat 
en els grups perquè aquests han estat organitzats, i això implica un procés de debat ideliberació. 
És així com la diversitat tàctica no es pot treure del context de dos anys en què s’aplicà. Aquest 
model va intervenir en un moment vital, trencant l’hegemonia liberal i ajudant a construir un 
moviment anticapitalista. També proporcionà mitjans per discutir l’unilateralisme noviolent 
i obrí l’escenari a un nou repertori d’acció que incloïa tàctiques més confrontacionals. Activà 
l’establiment de solidaritat extensiva entre grups més que una solidaritat intensiva dins dels 
grups que predicaven una fetitxització de la noviolència. Ara bé, aquesta manera d’organitzar la 
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protesta estava fonamentalment lligada al context particular de la seva emergència. En absència 
d’aquest context, la crida a la diversitat tàctica sovint esdevé ossificada i erma. Per contra, el 
potencial emancipador de la diversitat tàctica descansa en la construcció dialèctica d’un marc 
normatiu que s’allunya del relativisme i la fragmentació acrítica de les diferents tàctiques. En 
definitiva, la pròpia experiència de Gènova permeté veure clarament els límits del model de 
la diversitat tàctica, però no pas de l’ètica de la diversitat tàctica, que continua tenint un gran 
valor i és un model en el qual caldria aprofundir.

10. Creació d’una esfera pública pròpia. Molt lligat al punt anterior, tenim que l’AGP ha 
contribuït a la creació d’una esfera pública pròpia, gràcies a la qual l’activisme crític amb el 
paper de l’OMC i la dinàmica del capitalisme neoliberal ha pogut intercanviar informació i 
generar coneixement sobre les pròpies activitats i discursos. No cal oblidar que el moviment 
«antiglobalització» no aconseguix trencar la barrera mediàtica fins a Seattle, i ho fa precisament 
gràcies a una acció de bloqueig i en bona mesura pel ressò d’una sèrie d’incidents considerats 
violents per alguns sectors. Conscient que la «batalla» mediàtica es regeix per uns codis i unes 
constriccions particulars, l’AGP aposta des del principi per la creació de mitjans propis (el pro-
jecte Indymedia s’inspira en propostes sorgides dels Encuentros) i per l’elaboració d’un gran base 
de dades en línia que recopila de manera descentralitzada informació sobre protestes arreu del 
món. L’existència d’aquesta esfera pública pròpia contribueix, d’alguna manera, a la construcció 
de narratives compartides de la que hem parlat. També propicia la visibilització de tota una 
amalgama de lluites concretes que, emmarcades en la base de dades de l’AGP, adquireixen una 
dimensió global, al manco des del punt de vista de la percepció per part de la resta de persones 
i moviments. Tot plegat constitueix, doncs, una eina de visibilització i eventual amplificació 
d’accions i mobilitzacions que, sota l’aixopluc de l’AGP, es poden llegir subjectivament com 
a «peces» d’un procés més general. Aquesta esfera pública és, per tant, un element crucial de 
l’articulació de particularismes militants en un procés global.

4. LÍMITS I REPTES: CAP A UN MODEL D’ARTICULACIÓ DE LLUITES

Tal i com hem vist durant aquesta recerca, hem apostat pel marc teòric de David Harvey a 
l’hora d’analitzar l’AGP, ja que hem considerat que aquest permetia explicar tan el seu naixe-
ment com la seva evolució i desaparició. Precisament, en referència a aquest últim, considerem 
important analitzar els entrebancs que l’AGP s’ha trobat, així com les contradiccions que ha 
hagut d’assumir durant la seva existència.

L’AGP va entrar, a partir de la Conferència Global de Cochabamba, en una nova etapa 
marcada per la descentralització —que donà lloc a la priorització de les conferències continen-
tals— però sense dubte per la confirmació d’una progressiva pèrdua d’impuls que feia mesos 
que es percebia. A partir de 2001 tan sols les conferències europees aconseguiren continuar 
endavant amb el procés de l’AGP. Tot i alguns esforços infructuosos de preparar una nova Con-
ferència Global i rellançar el procés el 2005, el cert és que la coordinació anà perdent força fins 
desaparèixer la seva activitat. Els elements explicatius d’això són diversos: la pròpia descentralit-
zació potser feia que l’AGP perdés el seu sentit inicial; les dificultats logístiques i organitzatives 
i l’esgotament d’activistes que havien mantingut un ritme «hiperactivista» del tot insostenible; 
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l’aparició del procés del Fòrum Social Mundial i altres processos, xarxes i espais que complien 
de facto algunes de les principals funcions de l’AGP en el seu inici, el desplaçament de l’agenda 
política internacional després dels esdeveniments de l’11S; l’esgotament del model de les con-
tracimeres, entre d’altres. Es pot dir, per tant, que d’alguna manera el model de l’AGP havia 
assolit els seus límits: la importància política de coordinar accions puntuals per deslegitimar 
institucions com l’OMC, el BM o el FMI ja no era prioritària perquè havia tingut èxit. Així, 
ja s’havia aconseguit donar visibilitat global al conflicte, de manera que l’AGP, tal i com havia 
estat concebuda en el seu origen, ja no tenia cap paper per jugar que no passés per una reformu-
lació profunda. És cert que l’aposta per les campanyes sostingudes i la descentralització era un 
intent de fer això, però s’ha vist que fou un intent fallit.

A Europa, indret on l’AGP mantingué més temps activa la seva coordinació, els debats es 
desplaçaren sovint en trobar maneres de revitalitzar la xarxa, atorgar-li visibilitat i obrir-la a 
nous grups i col·lectius. D’alguna manera, en el moment en què es produí una «desconnexió» 
amb el Sud —i l’AGP passà a ser un procés típicament del Nord— és quan la seva dinàmica 
entrà en declivi, perdé sentit i capacitat transformadora radical. Sense l’impuls inicial de la seva 
pròpia diversitat, la «política sense marca» de l’AGP ja no tenia capacitat de fer circular lluites i 
generar processos inspiradors; el que en un principi era un «espai de sinergia» acabà adoptant, a 
Europa, dinàmiques més pròpies de grups més militants, més homogenis quant a plantejaments 
polítics i perfil d’activistes, més «sectaris» i amb menys base social i incrustació en els teixits 
associatius de cada localitat.

L’experiència de l’AGP i el seu procés d’articulació suggereix una qüestió teòrica rellevant: 
la forma que adoptà l’AGP només té sentit en el context d’una etapa embrionària de coordina-
ció incipient de lluites o, en canvi, podria ser un model d’activisme en xarxa aplicable en el segle 
XXI? Dit altrament: és l’exemple de l’AGP una experiència que anticipà les formes de coordi-
nació activista en xarxa dels cicles de mobilització ulteriors? Sigui quina sigui la resposta que 
donem a aquesta qüestió, cal tenir present una tesi que consideram fonamental: els projectes 
emancipadors no s’esgoten en el seu procés organitzatiu. Això vol dir, entre altres coses, que la 
forma organitzativa no és neutral, però tampoc no és intrínsecament emancipadora. L’estudi 
de models com el de l’AGP té el seu interès però si no es vincula amb la ideologia i el marc 
normatiu en què s’insereixen (implícitament o explícita) tot plegat es buida de contingut i es 
desideologitza. De fet, no costaria de trobar exemples històrics de grups profundament con-
servadors que fan servir un model organitzatiu «horitzontal», o fins i tot de grups en principi 
progressistes que, això no obstant, tenen dinàmiques internes profundament conservadores. 
Així doncs, el valor emancipador de l’AGP no rau tan en la seva forma organitzativa sinó en 
els valors emancipadors que es miren d’activar i promoure a través d’una forma organitzativa el 
màxim de coherent amb aitals valors en el context actual. La possibilitat d’organitzar-se (quasi) 
sense organització i exercir lideratge (quasi) sense líders: heus aquí el repte llançat per l’AGP 
en el canvi de segle i que posa sobre la taula, de bell nou, la qüestió del poder. Hi ha molta 
retòrica de la democràcia radical i la descentralització que està essent utilitzada per una política 
no necessàriament emancipadora. Cal estar a l’aguait sobre els risc del fetitxisme del procés i el 
culte a la militància especialitzada. És per això que tota plasmació de la política prefigurativa 
s’ha caracteritzat per la seva naturalesa processual i funcionament d’assaig i error constant; es 
tracta d’un constant aprenentatge en cultura democràtica.
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5. FUTURES LÍNIES DE RECERCA

Com qualsevol projecte de recerca, amb la seva dimensió finita i el focus en un tema molt 
concret, sempre deixa múltiples portes obertes per a noves investigacions paral·leles i comple-
mentàries. És per això que aquí hem volgut senyalar algunes d’aquestes vies de recerca per a 
continuar en el futur.

• Paper del feminsime en l’AGP.
• La relació entre el moviment «antiglobalització» i el cicle de protestes del «68». Quines 

han estat les influències concretes, si és que n’hi ha? Es poden traçar?
• Investigar les reflexions de García Linera o Luis Villoro sobre l’indigenisme i buscar 

claus interpretatives de l’AGP en aquesta línia.
• Aprofundir en les possibles relacions entre moviment «antiglobalització» i processos de 

canvi polític institucional, especialment a Amèrica llatina, però no únicament.
• Investigar possibles interpretacions de l’AGP a partir de les teories de l’antipoder de 

Holloway.
• Estudiar la relació entre les teories i propostes del comú o procomú i l’AGP.
• Analitzar les semblances i diferències entre el model d’articulació de l’AGP i altres 

processos més recents, com per exemple el 15M.
• Posar a prova el marc teòric de Harvey aplicant-lo a altres processos o moviments soci-

als, com per exemple la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
• El marc normatiu de l’AGP, és el propi provisional de la fase embrionària d’un mo-

viment o és, més aviat, la ideologia que pot marcar substancialment els moviments 
socials del present i el futur? Les noves lluites socials del present encaixen amb el model 
que l’AGP mirà d’impulsar?
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ANNEXOS





1. DOCUMENTS DE L’AGP

1.1. PRINCIPIS [HALLMARKS]

El propòsit dels intercanvis de l’AGP i la xarxa de l’AGP és connectar grups locals que con-
corden amb els principis de l’AGP:

Un rebuig molt clar del capitalisme, l’imperialisme i el feudalisme; de tots els acords comer-
cials, institucions i governs que promouen una globalització destructiva.

1. Rebutgem totes les formes i sistemes de dominació i discriminació incloent, però no 
limitant-nos a, patriarcat, racisme i fonamentalisme religiós de tots els credos. Abracem 
la plena dignitat de tots els sers humans

2. Una actitud de confrontació, atés que no pensem que els grups de pressió (lobbying) 
puguin tenir un impacte important en tals organitzacions esbiaixades i no democràti-
ques, en les qui el capital transnacional és l’únic real faedor de política.

3. Una crida a l’acció directa i la desobediència civil i suport a les lluites dels moviments 
socials, advocant per formes de resistència amb el màxim respecte per la vida i els drets 
dels pobles oprimits, així com la construcció d’alternatives locals al capitalisme global.

4. Una filosofia organitzativa basada en la descentralització i la autonomia.

AGP és un instrument per a la coordinació, no una organització. AGP no té membres i no 
té ni tindrà personalitat jurídica. Cap organització ni personalitat representa a l’AGP.

1.2. PRINCIPIS ORGANITZATIUS

1. L’AGP és un instrument de coordinació, no una organització. Els seus objectius més 
importants són:

 1.1 Inspirar el major nombre possible de persones a actuar contra la dominació de les 
corporacions per mitjà de la desobediència civil i les accions constructives orientades a la gent.

 1.2 Oferir un instrument de coordinació i de suport mutu en l’àmbit global per aquells 
que resisteixen a les regles de les corporacions i al paradigma de desenvolupament capitalista.

 1.3 Donar més projecció internacional a les lluites contra la liberalització econòmica i 
el capitalisme global, així com a les lleuites dels pobles indígenes i les cultures originals.

2. La filosofia organitzativa de l’AGP es basa en la descentralització i en l’autonomia. D’a-
quí que les estructures centrals siguin mínimes. Continuant amb aquesta idea, les organitza-
cions i moviments participants de cada regió decidiran com organitzar-se localment. De totes 
maneres, és necessari que hi hagi un punt de contacte i coordinació per a cadascun de les 
organitzacions i moviments participants a la xarxa.

3. L’AGP no té membres.
4. L’AGP no té ni tendrà personalitat jurídica. No serà legalitzada ni registrada a cap país. 

Cap organització ni persona no representa l’AGP, ni l’AGP no representa cap organització ni 
persona.
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5. Hi haurà conferències de l’AGP quan es consideri necessari per part de les organitzacions 
i dels moviments participants. Les funcions d’aquestes reunions seran:

- Posar el dia el manifest (si és necessari),
- Avançar en el procés de coordinació a escala global de resistència al “lliure” comerç.
- Coordinar les accions descentralitzades d’acord amb els dies d’acció global i les campa-

nyes sostingudes de l’AGP.
Hi haurà una igual participació de dones i homes a les reunions internacionals i regionals. 

La qüestió de gènere serà discutida a totes les reunions de l’AGP, tant en l’àmbit internacional 
com en el regional.

6. Un comitè format per les organitzacions i moviments representatius de cada regió, inclo-
ent els punts de contacte de cada regió, convocaran les conferències de l’AGP. La composició 
d’aquest comitè ha de tenir un equilibri regional, i també un equilibri en relació amb les àrees 
de treball de les organitzacions i moviments que en formen part. Les organitzadors també par-
ticiparan en el comitè.

Aquest comitè complirà les següents tasques:
- Coordinar el programa de la conferència, d’acord amb les propostes de temes, accions i 

qüestions que sorgeixin de les reunions regionals.
- Coordinar la selecció de delegats, amb respecte al principi de descentralització i autono-

mia de cada regió, d’acord amb les decisions preses en aquest sentit a les conferències regionals.
- Decidir sobre l’ús de recursos; especialment, quines organitzacions rebrien ajuts per pagar 

el viatge per assistir a la reunió.
- Assessorar les organitzacions locals en qüestions tècniques i organitzatives.
- Interpretar el manifest, si fos necessari (totes les parts sobre publicacions i informacions 

seran eliminades).
El comitè, així com qualsevol altra organització o moviment participant, no pot parlar en 

nom de l’AGP.
Cada conferència de l’AGP serà coordinada per un comitè conformat per diferents organit-

zacions i moviments. També, els punts de contacte designats per a cada conferència canviaran 
per a cada conferència regional (era per a cada reunió internacional, però és un problema dei-
xar-ho així si sols hi haurà conferències quan es consideri necessari). L’antic comitè elegirà un 
petit grup que actuarà com assessor del nou comitè. Proveirà suport tècnic en l’àmbit regional. 
Aquest grup assessor no tendrà poder de presa de decisions.

7. D’acord amb la filosofia de l’AGP, tots els processos de comunicacions seran diversos, 
descentralitzats i coordinats. Hi haurà almenys un punt de contacte a cada regió, que es deci-
dirà en l’àmbit regional.

Reconeixent els límits d’Internet, la pàgina web de l’AGP tendrà tota la documentació de 
l’AGP, incloent-hi notes de conferències i llistes de contactes. Tots els documents seran traduïts 
a tants idiomes com sigui possible. Per tal que aquesta comunicació funcioni de manera efec-
tiva, la responsabilitat s’ha d’assumir a escala regional per tants de grups com sigui possible

8. L’AGP no té recursos. Els fons necessaris per pagar les conferències i les eines d’infor-
mació s’aconseguiran d’una manera descentralitzada. Tots els fons per a les conferències seran 
administrats pel comitè. Les publicacions seran autofinançades.

9. L’AGP té un secretariat rotatiu, que canvia cada any. Cada comitè, durant el seu període, 
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decidirà on estarà el secretariat.
10. Les conferències de l’AGP no inclouran la discussió d’aquests principis organitzatius en 

el programa. Si hi ha una petició concreta, es formarà un grup de discussió sobre les qüestions 
organitzatives. Aquest grup de discussió es reunirà paral·lelament al programa de la conferèn-
cia, per elaborar propostes de modificacions concretes que seran votades en el ple.

11. L’AGP espera inspirar la creació de diferents plataformes (tant regionals com temà-
tiques) contra el “lliure comerç” i les diferents institucions que el promouen. No hi haurà, 
malgrat això, una relació de pertinença entre aquestes plataformes i l’AGP. Així doncs, les 
plataformes seran completament autònomes.

L’AGP també pretén iniciar discussions en l’àmbit regional a través de diferents mitjans, 
posant l’accent en l’organització de caravanes, així com en l’intercanvi de persones, productes i 
experiències entre regions. Els resultats d’aquests debats seran posteriorment compartits a escala 
global amb tota la xarxa.

1.3. MANIFEST

[Modificat a la 3a Conferència Global de Cochabamba, 2001]

«No podemos tomar la comunión en los altares de una cultura dominante que confunde valor 
con precio y convierte a los países y los pueblos en mercancías.»

Eduardo Galeano

«Si solamente vienes a ayudarme, te puedes volver a casa. Pero si consideras mi lucha como parte 
de la lucha por tu propia sobrevivencia, entonces quizá podemos trabajar juntos.»

Mujer aborigen

Primera parte
Vivimos en una época en la que el capital, con el apoyo de agencias internacionales como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y otras instituciones, está forzando la reforma de las políticas nacionales con el 
objetivo de fortalecer su control global de la vida política, económica y cultural.

El capital siempre ha sido global. Su búsqueda sin fronteras de expansión y lucro no re-
conoce límites. Desde el comercio de esclavos a la colonización imperial de pueblos, tierras y 
culturas a lo largo y ancho del planeta, la acumulación capitalista siempre se ha alimentado de 
la sangre y las lágrimas de los pueblos del mundo. Este proceso de destrucción y miseria sólo se 
ha visto restringido por la resistencia de los movimientos de base.

Actualmente, el capital despliega una nueva estrategia para afirmar su poder y neutralizar 
la resistencia popular. Su nombre es globalización económica y consiste en desmantelar las 
limitaciones nacionales al comercio y a la libre circulación de capitales.

Los efectos de la globalización se expanden por el tejido de sociedades y comunidades del 
mundo, absorbiendo a sus pueblos en un gigantesco sistema único, con el objetivo extraer ga-
nancias y controlar a los pueblos y a la naturaleza. Palabras como “globalización”, “liberalizaci-
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ón” y “deregulación” no son más que el disfraz de las crecientes disparidades en las condiciones 
de vida de las élites y las masas, tanto en los países privilegiados como en los “periféricos”.

El fenómeno más nuevo y quizá más importante del proceso de globalización es la emer-
gencia de acuerdos comerciales como instrumentos claves para la acumulación y el control. La 
OMC es, con gran diferencia, la institución más importante para el desarrollo y la implemen-
tación de estos acuerdos comerciales. Se ha transformado en el vehículo preferido por el capital 
transnacional para llevar a la práctica su gobierno económico mundial. La Ronda Uruguay ex-
pandió ampliamente el espectro del sistema multilateral de comercio (los acuerdos bajo la égida 
de la OMC) de modo que ya no solamente constituye comercio en bienes manufacturados. 
Los acuerdos de la OMC abarcan ahora también el comercio agrícola, el comercio de servicios, 
los derechos de propiedad intelectual y las medidas de inversión. Esta expansión tiene efectos 
muy significativos tanto en asuntos económicos como no económicos. Por ejemplo, el Acuerdo 
General de Comercio de Servicios tendrá efectos de largo alcance en las culturas del mundo. 
Igualmente, los Acuerdos sobre Propiedad Intelectual relacionada al Comercio (TRIPs por su 
sigla en inglés) y las presiones unilaterales, especialmente sobre los países ricos en biodiversi-
dad, están forzando a estos países ha adoptar nuevas legislaciones que establecen la aplicación 
de sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida, con consecuencias desastrosas para 
la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El sistema multilateral de comercio, a través de la 
OMC, tiene un tremendo impacto en la conformación de las políticas nacionales, tanto sociales 
como económicas, y por lo tanto define y restringe las opciones de desarrollo.

Los acuerdos comerciales también están proliferando a nivel regional. El TLC (Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte) es el prototipo de acuerdos regionales legalmente vincu-
lantes, que abarca países privilegiados y del tercer mundo, y cuyo modelo se trata de expandir a 
todas las Américas. APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) es otro modelo que incluye 
los dos tipos de países, y está siendo usado para forzar nuevos acuerdos en el marco de la OMC. 
El Tratado de Maastricht es, por supuesto, el ejemplo más importante de acuerdos legalmente 
vinculantes entre países privilegiados. También han surgido acuerdos regionales entre países 
del tercer mundo, como ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático), SADC 
(Cooperación para el Desarrollo de Africa del Sur), SAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de los 
países del Sudeste Asiático) y MERCOSUR (Mercado Común del Sur). Todos estos acuerdos 
regionales implican la transferencia del poder de decisión desde el nivel nacional a instituciones 
supranacionales, que están aún más distantes de la gente y son aún menos democráticas que los 
estados-nación.

Como si esto no fuera suficiente, los países privilegiados están promoviendo un nuevo 
acuerdo: el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) para ampliar los derechos de los 
inversores extranjeros mucho más allá de sus posiciones actuales en la mayoría de los países, 
y para restringir severamente los derechos y poderes de los gobiernos para regular la entrada, 
establecimiento y operaciones de las empresas e inversores extranjeros. Actualmente éste es el 
intento más importante de extender la globalización económica y la “liberalización económi-
ca”. El AMI aboliría el poder y el derecho legítimo y soberano de los pueblos a determinar sus 
propias políticas económicas, sociales y culturales.

Todas estas instituciones y acuerdos comparten los mismos objetivos: proveer movilidad 
para los bienes, servicios y capitales, aumentar el control del capital transnacional sobre los 
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pueblos y la naturaleza, transferir el poder a instituciones distantes y no democráticas, eliminar 
las posibilidades de un desarrollo basado en las comunidades y en economías autosuficientes 
y limitar la libertad de los pueblos para construir sociedades basadas en sus propios valores 
humanos.

Globalización económica, poder y el “descenso en espiral”
La globalización económica ha engendrado nuevas formas de acumulación de riqueza y 

poder que viola los derechos humanos y laborales de mujeres y hombres. La acumulación de 
riqueza tiene lugar a escala global, a una velocidad creciente, controlada por empresas e inver-
sores transnacionales. Mientras que el capital se ha vuelto global, las políticas de redistribución 
siguen siendo responsabilidad de los gobiernos nacionales, que no tienen posibilidades, y en la 
mayoría de los casos tampoco la voluntad, de actuar contra los intereses del capital transnaci-
onal.

Esta asimetría está provocando una redistribución acelerada de poder a nivel global, forta-
leciendo lo que usualmente se denomina como “poder corporativo”. En este peculiar sistema 
político, el capital global determina el orden del día económico y social a escala global con la 
ayuda de grupos “informales” de cabildeo extremadamente influyentes, como el Foro Econó-
mico Mundial. Estos grupos corporativos de cabildeo dan sus instrucciones a los gobiernos en 
forma de recomendaciones, que los gobiernos siguen, ya que los pocos que rehusan obedecer los 
“consejos” de los grupos de cabildeo de las corporaciones ven sus divisas atacadas por los espe-
culadores y sus economías debilitadas por el éxodo de los inversores. Los acuerdos comerciales 
regionales y multilaterales han fortalecido la influencia de los grupos corporativos de cabildeo. 
Con su ayuda, se están imponiendo políticas neoliberales en todo el mundo.

Estas políticas neoliberales están creando tensiones sociales globales, similares a las que se 
dieron a escala nacional durante las primeras etapas de la industrialización: mientras que crece 
el número de billonari@s, más y más gente en todo el mundo se encuentra en un sistema que no 
les ofrece lugar en la producción ni acceso al consumo. Esta desesperación, combinada con la 
libre movilidad del capital, ofrece a los inversores transnacionales el mejor ambiente imaginable 
para enfrentar tanto a trabajador@s como a gobiernos entre sí. El resultado es una “descenso 
en espiral” de las condiciones sociales y ambientales, y el desmantelamiento de las políticas 
de redistribución (impuestos progresivos, sistemas de seguridad social, reducción de horas de 
trabajo, etc.). Se crea un círculo vicioso, donde se acrecienta la concentración de la “demanda 
efectiva” en las manos de las élites transnacionales, mientras más y más gente no puede satisfa-
cer sus necesidades básicas.

Estos procesos de exclusión y acumulación mundial llevan a un ataque global contra los 
derechos humanos más elementales, con consecuencias muy visibles: miseria, hambre, falta de 
vivienda, desempleo, deterioro de las condiciones de salud, no acceso a la tierra, analfabetismo, 
agudización de las desigualdades de género, crecimiento explosivo del sector “informal” y las 
economías sumergidas (particularmente la producción y tráfico de drogas), destrucción de la 
vida comunitaria, recortes en los servicios sociales y derechos laborales, aumento de la violencia 
en todos los niveles de la sociedad acentuándose en las mujeres, aceleración de la destrucción 
ambiental, creciente intolerancia racial, étnica y religiosa, migraciones masivas (por razones 
económicas, políticas y ambientales), aumento de la represión y el control militar, etc.
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Explotación, trabajo y medios de vida
La globalización del capital ha despojado en un grado altamente significativo a l@s traba-

jador@s de su posibilidad de confrontarse o negociar con el capital en un contexto nacional. 
La mayoría de los sindicatos convencionales (particularmente en los países privilegiados) han 
aceptado su derrota a manos de la economía global y renuncian volutariamente a las conquistas 
ganadas con las lágrimas y la sangre de generaciones de trabajadores. De acuerdo con las exi-
gencias del capital transnacional, han canjeado la solidaridad por la “competitividad internacio-
nal”, y los derechos laborales por la “flexibilidad del mercado laboral”. Ahora están fomentando 
activamente la introducción de una cláusula “social” en el sistema multilateral de comercio, que 
dará a los países privilegiados una herramienta para el proteccionismo selectivo, unilateral y 
neocolonialista, con el efecto de aumentar la pobreza en lugar de atacarla en su raíz.

Los grupos de derecha en los países privilegiados, a menudo acusan a los países del tercer 
mundo por el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en 
sus países. Dicen que los pueblos del Sur están secuestrando el capital del Norte con ayuda de 
mano de obra barata, regulaciones laborales y ambientales débiles o inexistentes y bajos impu-
estos, y que las exportaciones del Sur están llevando a los productores del Norte a la bancarrota. 
Si bien es cierto que una pequenha proporción de la producción ha sido trasladada desde países 
privilegiados a países del tercer mundo (especialmente en sectores específicos como el textil y 
la microelectrónica), las mujeres adolescentes que sacrifican su salud, su derecho a la educación 
y actividades ludicas, trabajando por salarios miserables en fábricas de las transnacionales di-
fícilmente puedan ser culpadas de la dislocación social creada por la libertad de movimientos 
del capital. Además, la mayor parte de los reasentamientos tienen lugar entre los países ricos, 
y apenas pequenhas fracciones de las inversiones van a los países del tercer mundo (e incluso 
algunas inversiones van al Norte desde países considerados convencionalmente como “subde-
sarrollados”).

Y la amenaza de reasentamiento a otro país rico - el tipo más común de reasentamiento -, 
es tan efectivo para chantajear a l@s trabajador@s como la amenaza de traslado hacia un país 
del tercer mundo. Finalmente, la causa principal del desempleo en los países privilegiados es la 
introducción de tecnologías de “racionalización”, sobre las cuáles los pueblos del tercer mundo 
no tienen ninguna influencia. En resumen, el aumento de la explotación es responsabilidad de 
los capitalistas, no de los pueblos.

Much@s defensor@s del “desarrollo” dan la bienvenida a la libre movilidad de capital desde 
los países privilegiados al tercer mundo como una contribución positiva para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de l@s pobres, ya que las inversiones extranjeras supuestamente 
producen empleo y medios de vida. Olvidan que el impacto social positivo de las inversiones 
extranjeras está limitado por su propia naturaleza, ya que las corporaciones transnacionales 
solamente mantienen su dinero en países del tercer mundo mientras las políticas de esos países 
les permitan seguir explotando la miseria y la desesperación de sus poblaciones. El mercado fi-
nanciero impone fuertes castigos a los países que se atreven a adoptar cualquier tipo de política 
que pudieran tener como resultado un aumento del nivel de vida internos, tal como se vio, por 
ejemplo, en el abrupto fin dado a las tímidas políticas de redistribución que intentó Mitterrand 
en Francia en 1981. También la crisis mexicana de 1994 y las recientes crisis en Asia Oriental, 
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que pueden ser presentadas por los medios de comunicación como resultado de técnicas de 
administración deficientes, son buenos ejemplos del impacto de la dominación corporativa que 
se hace más fuerte cada día tanto en los países privilegiados como en el tercer mundo, condici-
onando todas y cada una de las políticas sociales y económicas.

Aquell@s que creen en los efectos sociales beneficiosos del “libre” mercado, también olvi-
dan que los impactos del capital transnacional no se limitan a la creación de empleos mal paga-
dos. La mayor parte de las inversiones extranjeras directas (dos tercios según cifras de Naciones 
Unidas) tanto en países privilegiados como del tercer mundo, consiste en la apropiación de 
empresas nacionales por parte de corporaciones transnacionales, lo cual tiene como resultado 
típico la destrucción de empleos. Y las corporaciones transnacionales nunca viene solas con su 
dinero, también traen sus productos extranjeros al país, logrando expulsar del mercado a un 
gran número de empresas y agricultores locales, o forzándolos a producir en condiciones aún 
más inhumanas. Finalmente, la mayor parte de las inversiones extranjeras provocan la explota-
ción insustentable de los recursos naturales, que resulta a su vez en la desposesión irreversible de 
los medios de vida de diversas comunidades de pueblos indígenas, campesin@s, grupos étnicos, 
etc.

Rechazamos la idea de que el “libre” comercio crea empleo y aumenta el bienestar, y la 
suposición de que puede contribuir a aliviar la pobreza. Pero también rechazamos enérgica-
mente la alternativa derechista de un capitalismo nacional más fuerte, así como la alternativa 
fascista de un estado autoritario que centralice el control que ahora tienen las corporaciones. 
Nuestra lucha se dirige a reclamar los medios de producción, rescatándolos de las manos del 
capital nacional y transnacional, con el objetivo de crear medios de vida libres, sustentables y 
controlados por las comunidades con equilibrio de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, basados en la solidaridad y en la satisfacción de las necesidades y no en la explotación 
y la ambición

La opresión de género
La globalización y las políticas neoliberales se construyen sobre las desigualdades au-

mentándolas, incluyendo la desigualdad de géneros. El sistema de poder basado en roles de gé-
nero en una economía globalizada, tal como la mayoría de los sistemas tradicionales, promueve 
la explotación de las mujeres como trabajadoras, como sustento de sus familias y como objetos 
sexuales.

A las mujeres se les ha impuesto desde el sistema la responsabilidad de crear, educar, ali-
mentar, vestir, disciplinar y encaminar a sus hij@s como futura fuerza global de trabajo. Son 
utilizadas como mano de obra barata y dócil en las ocupaciones más explotadoras de empleo, 
como en las maquiladoras de la industria textil y de microelectrónica. Forzadas a salir de sus 
lugares de origen por la pobreza causada por la globalización, muchas mujeres buscan empleo 
en países extranjeros, a menudo como inmigrantes ilegales, sujetas a terribles condiciones de 
trabajo e inseguridad. La explotación del cuerpo en la prostitución es un elemento importante 
del comercio mundial, e incluye niñas desde los 10 anhos. Son utilizadas por la economía mun-
dial a través de diversas formas de explotación y mercantilización.

Se espera que las mujeres solamente sean activas en sus propia casa. Aunque éste nunca 
ha sido el caso, esta expectativa ha sido argumentada para negarles su papel en los asuntos 
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públicos. El sistema económico también hace uso de estos roles de género, identificando a las 
mujeres como la causa de muchos problemas sociales y ambientales. Se afirma que la crisis 
ambiental es causada por las mujeres que tienen demasiad@s hij@s (en lugar de ser causada por 
los ricos, que consumen demasiados recursos). En forma similar, el hecho de que las mujeres 
tengan salarios más bajos que los de los hombres, bajo el supuesto de que su remuneración es 
solamente una entrada suplementaria a la economía hogarenha, es usado para hacerlas respon-
sables del desempleo masculino y la reducción de los salarios. Como resultado, las mujeres son 
usadas como chivos expiatorios, declaradas culpables de crear la misma miseria que las oprime, 
en lugar de desenmascarar al capital global como el culpable de la catástrofe social y ambiental. 
Esta estigmatización ideológica se agrega a la violencia física y emocional que sufren cotidiana-
mente mujeres de todos los rincones del planeta.

El patriarcado y el sistema de géneros se asienta firmemente en la idea de la naturalidad y 
exclusividad de la heterosexualidad. La mayoría de los sistemas y estructuras sociales rechazan 
violentamente cualquier otra forma de actividad o expresión sexual y esta limitación de la liber-
tad es utilizada para perpetuarlos roles de género del patriarcado.

La eliminación del patriarcado y el fin de todas las formas de discriminación de género 
requiere de un compromiso abierto contra el mercado global. Igualmente es vital que aquell@s 
que luchan contra el capital global, comprendan y rechacen la explotación y la marginalización 
de las mujeres participando desde un compromiso personal y público en la práctica como en 
el discurso en forma beligerante en contra de la explotación, discriminación y opresión de las 
mujeres hasta en las formas más sutiles. Enfocando una lucha importante encontra de la lesbo 
y homofobia. Necesitamos desarrollar nuevas culturas que representen alternativas reales a estas 
viejas y nuevas formas de opresión.

Las lucha de los pueblos indígenas por la supervivencia
Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen una larga historia de resistencia contra la 

destrucción provocada por el capitalismo. Hoy están confrontados con el proyecto de globa-
lización neoliberal como un instrumento del capital transnacional para la neo-colonización y 
la exterminación. Las compañías transnacionales están invandiendo violentamente los últimos 
refugios de los pueblos indígenas, violando sus territorios, hábitats y recursos, destruyendo sus 
formas de vida y muchas veces perpetrando directamente su genocidio. Los estados-nación 
permiten y muchas veces promueven activamente estas violaciones, a pesar de su compromiso 
de respetar los derechos indígenas, reflejados en diversas declaraciones, acuerdos y convenios.

Las corporaciones están robando conocimientos ancestrales y patentándolos para su propio 
beneficio y lucro. Esto significa que los pueblos indígenas y el resto de la humanidad deberán 
pagar para acceder al conocimiento, que está siendo transformado en mercancía. Además, par-
tes del cuerpo de los propios indígenas están siendo patentados por corporaciones transnacio-
nales y por la administración estadounidense, bajo los auspicios del Programa de Diversidad 
Genética Humana. Nos oponemos al patentamiento de toda forma de vida, incluyendo el 
genoma humano y al control monopólico de las semillas, medicinas y sistemas de conocimiento 
tradicionales.

La lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios (incluyendo el subsuelo) 
y sociedades, está llevando a una represión creciente contra ellos y a la militarización de sus 
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territorios, forzándolos a sacrificar sus vidas o su libertad. Esta lucha continuará hasta que los 
derechos de los pueblos indígenas a la autonomía territorial sea plenamente respetada en todo 
el mundo.

Grupos étnicos oprimidos
Las comunidades negras de origen africano en las Américas sufrieron durante siglos una 

explotación violenta e inhumana, así como su aniquilación física. Su mano de obra fue usada 
como una herramienta fundamental para la acumulación de capital, tanto en las Américas 
como en Europa. Frente a esta opresión, l@s afroamerican@s han creado procesos de comu-
nidades para la organización y la resistencia cultural. Actualmente estas comunidades negras 
están sufriendo los efectos de megaproyectos de “desarrollo” en sus territorios y la invasión de 
sus tierras por grandes terratenientes, lo que conduce a desplazamientos masivos, a la alienación 
y miseria cultural, y muchas veces a la represión y a la muerte.

Situaciones similares son sufridas por otros pueblos, tales como los gitanos, los kurdos, los 
saharauis, etc. Estos pueblos son forzados a luchar por su derecho a vivir dignamente frente a 
estados-nación que reprimen sus identidades y su autonomía, y les imponen su incorporación 
en sociedades homogéneas. Muchos de estos grupos son vistos como amenazas por los poderes 
dominantes, dado que reclaman y practican su derecho a la diversidad cultural y la autonomía.

Ataque masivo a la naturaleza y a la agricultura
tierra, el agua, los bosques, la vida silvestre y acuática, los recursos minerales, no son mer-

cancías, sino recursos indispensables para la vida. Durante décadas, los poderes que han sur-
gido del dinero y el mercado, han incrementado sus beneficios y su control sobre las políticas 
y las economías, usurpando estos recursos a costa de las vidas y las culturas de vastas mayorías 
en todo el mundo. Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI y ahora la OMC, actuando 
junto a las multinacionales y en alianza con los gobiernos nacionales, han facilitado las mani-
pulaciones para apropiarse del medio ambiente. El resultado es la devastación ambiental, un 
inmanejable y trágico desplazamiento social y el empobrecimiento de la diversidad cultural y 
biológica, cuya capacidad de regeneración y recuperación se ha perdido en gran parte, sin com-
pensación para quienes dependen de ella.

Las desigualdades provocadas por el capital nacional y global, tanto dentro de los países 
como entre ellos, han aumentado profundamente, mientras los ricos siguen expoliando los 
recursos naturales de las comunidades y de l@s campesin@s, l@s pescador@s, las poblaciones 
tribales e indígenas, l@s más desfavorecid@s, aplastando a l@s que ya están siendo pisotead@s 
y las mujeres como integrantes de todos estos sectores sufren de manera doble esta opresión. La 
administración centralizada de los recursos impuesta por los acuerdos comerciales y de inver-
sión, no deja lugar a la sustentabilidad intergeneracional e intrageneracional. Solamente sirve a 
los designios de los poderes que han disenhado y ratificado estos acuerdos: la acumulación de 
poder y riquezas para sí mismos.

Las tecnologías insustentables y con grandes necesidades de capital han jugado un papel 
muy importante en la masacre de la naturaleza y la agricultura. Las tecnologías de la Revo-
lución Verde han causado una debate ambiental y social en todos los lugares donde han sido 
aplicadas, creando exclusión y hambre en lugar de eliminarlas. Ahora han surgido las nuevas 
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biotecnologías y las patentes sobre la vida, como una de las armas más poderosas y peligrosas 
de las corporaciones para controlar los sistemas alimentarios en todo el mundo. La ingeniería 
genética y las patentes sobre la vida deben ser rechazadas, ya que el potencial de los impactos 
sociales y ambientales es el más alto de la historia de la humanidad.

Luchando contra el paradigma capitalista global, l@s no privilegiad@s de todo el mundo 
trabajamos por la regeneración de nuestra herencia natural y la reconstrucción de comunidades 
integradas e igualitarias. Tenemos la visión de una economía y política descentralizadas, basada 
en los derechos de las comunidades al uso sustentable de los recursos naturales y a planificar 
nuestro propio desarrollo, con igualdad y autosuficiencia como valores básicos. En vez de pri-
oridades distorsionadas impuestas a través de disenhos globales en sectores tales como trans-
porte, infraestructura y energía, y tecnologías con uso intensivo de energía, afirmamos nuestro 
derecho a vivir satisfaciendo las necesidades básicas de tod@s, eliminando la ambición de la 
minoría consumista. Respetando los conocimientos tradicionales y las culturas acordes con los 
valores de igualdad, justicia y sostenibilidad, nos comprometemos a desarrollar formas creativas 
para utilizar y distribuir con justicia nuestros recursos naturales.

Cultura
Otro aspecto importante de la globalización, tal como está orquestada por la OMC y otras 

agencias internacionales, es la transformación de la cultura en mercancía y su comercialización, 
la apropiación de la diversidad para cooptarla e integrarla en el proceso de acumulación capita-
lista. Este proceso de homogeneización por parte de los medios masivos de comunicación, no 
sólo contribuye a la quiebra de las redes sociales y culturales de las comunidades locales, sino 
también destruye la esencia y el significado de la cultura.

La diversidad cultural no sólo tiene un valor inconmensurable por sí misma, como reflejo 
de la creatividad y el potencial humano, también constituye una herramienta fundamental para 
la resistencia y la autoconfianza. Por esto mismo, ya desde el colonialismo, la homogeneización 
cultural ha sido una de las herramientas más importantes para el control centralizado. En el 
pasado la eliminación de la diversidad cultural fue fundamentalmente realizada por la Iglesia 
y por la imposición del lenguaje de los colonizadores. Hoy los medios de comunicación y la 
cultura consumista de las corporaciones son los principales agentes de la mercantilización y ho-
mogeneización de la diversidad cultural. Los resultados de este proceso no son sólo una pérdida 
fundamental de la herencia de la humanidad; también se ha creado una alarmante dependencia 
de la cultura capitalista de consumo masivo, una dependencia que es mucho más profunda en 
su naturaleza y mucho más difícil de eliminar que la dependencia política o económica.

El control sobre la cultura debe ser arrancado de las manos de las corporaciones y recla-
mado por las comunidades para sí. Autoconfianza, autosuficiencia y libertad sólo son posibles 
sobre las bases de una diversidad cultural viva que haga posible a los pueblos determinar inde-
pendientemente todos y cada uno de los aspectos de su vida. Estamos profundamente compro-
metid@s a la liberación cultural en todas las áreas de la vida, desde la comida a las películas, 
desde la música a los medios decomunicación. Vamos a contribuir con nuestra acción directa 
al desmantelamiento de la cultura corporativa y a la refundación de espacios para la creatividad 
genuina, así mismo para impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo de actividades 
de la cultura, como integrantes activas y productivas y como portadoras de la identidad cultu-
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ral.

Conocimiento y tecnología
La ciencia y la tecnología no son neutrales ni están exentas de valores. La dominación del 

capital se basa en parte en el control de ambas. La ciencia y la tecnología occidentales han hecho 
aportes muy importantes a la humanidad, pero su dominio ha aplastado muy diversos y valio-
sos sistemas de conocimiento y tecnologías basadas en siglos de experimentación.

La ciencia occidental se caracteriza por la producción de modelos simplificados de la reali-
dad, con propósitos de aplicación fragmentaria. Por eso, el método científico reduccionista tie-
ne una capacidad extremadamente limitada de producir conocimiento útil sobre sistemas com-
plejos y caóticos como, por ejemplo, la agricultura. Los sistemas de conocimiento y los métodos 
de producción tradicionales son mucho más efectivos, ya que están basados en observaciones 
directas de muchas generaciones y de interacciones con sistemas complejos no simplificados. 
Por esta razón, las tecnologías basadas en la “ciencia” y en el uso intensivo de capital, invari-
ablemente fracasan en lograr sus objetivos en sistemas complejos, y muchas veces provocan 
desequilibrios en estos sistemas, tal como las tecnologías de la Revolución Verde, las tecnologías 
modernas de represas hidráulicas y muchos otros ejemplos.

A pesar de sus muchos fracasos, las tecnologías de uso intensivo de capital son sistemáti-
camente tratadas como superiores a las tecnologías tradicionales, éstas últimas muchas veces 
de uso intensivo de trabajo. Esta discriminación ideológica trae como resultado desempleo, 
endeudamientos y, lo más importante, la pérdida de un cuerpo invalorable de conocimientos 
y tecnologías acumuladas durante siglos. El conocimiento tradicional, muchas veces manejado 
por mujeres, ha sido hasta hace poco tiempo rechazado como “superstición” y “brujería” por 
los académicos y científicos occidentales, Mayoritariamente masculinos, pero a pesar de esto las 
mujeres han mantenido ya por necesidad y por resistencia las culturas y tradiciones como me-
dicas, agrónomas, administradoras, historiadoras empíricas. Su “racionalismo” y “modernizaci-
ón” ha tratado por siglos de destruirlo irreversiblemente. Sin embargo, la industria corporativa 
farmacéutica y agrícola ha descubierto recientemente el valor y el potencial del conocimiento 
tradicional y lo está robando, patentando y mercantilizando para su propio lucro.

La tecnología de uso intensivo de capital, ha sido disenhada, promovida, comercializada 
e impuesta para servir al proceso de la globalización del capital. Como el uso de tecnologías 
tiene una influencia muy importante en la vida social e individual, la gente debería tener la 
posibilidad de libre elección, el acceso y control sobre las tecnologías. Solamente las tecnologías 
que pueden ser administradas, operadas y controladas por la gente desde lo local, deberían ser 
consideradas válidas. También el control de las formas en que se produce y disenha la tecnolo-
gía y sus alcances y finalidades, deberían estar inspirados en los principios éticos de solidaridad, 
cooperación mutua y sentido común. Actualmente los principios subyacentes a la producción 
de tecnología son exactamente lo contrario: lucro, competencia y la producción deliberada de 
obsolescencia. El proceso de empoderamiento pasa por del control de los pueblos de la utiliza-
ción y producción de tecnología.

Educación y juventud
El contenido de los sistemas educativos actuales está cada vez más condicionado a las de-
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mandas de producción dictadas por las multinacionales. Los intereses y requerimientos de la 
globalización económica llevan a una creciente mercantilización y sexificación, roles en donde 
las mujeres tienen menos oportunidades de participación ya que se concidera su educación 
como menos importante y se se dá esta educación será relacionada con el servicio como ma-
estras, enfermeras, trabajadoras sociales, secretarias etc. La disminución de los presupuestos 
públicos propicia el desarrollo de la educación privada y las condiciones laborales del gremio 
de trabajador@s de la educación pública están siendo erosionadas a causa de los Programas de 
Ajuste Estructural.

Cada vez más, aprender se convierte en un proceso que aumenta las desigualdades en las 
sociedades. Aún ahora los sistemas de educación pública, y sobre todo las universidades, se 
hacen inaccesibles para amplios sectores de la sociedad. El aprendizaje de humanidades (histo-
ria, filosofía, etc.) y el desarrollo de un pensamiento crítico está siendo desmantelado por una 
educación que se encuentra al servicio de los intereses del proceso de globalización, en el que 
predominan los valores de la competitividad. L@s estudiantes pasan más tiempo aprendendi-
endo cómo competir entre ellos que desarrollando su propio crecimiento personal, su capacidad 
crítica y su potencial para transformar la sociedad.

La educación, en tanto que herramienta para el cambio social, requiere educador@s crític@s 
y académic@s con capacidad de confrontación, en todos los sistemas educativos. La educación 
basada en la comunidad puede provocar procesos de aprendizaje junto a los movimientos soci-
ales. El derecho a la información es esencial para el trabajo de dichos movimientos. El acceso 
restringido y desigual al aprendizaje de idiomas, en particular para las mujeres, impide la par-
ticipación política. La consecución de estas herramientas es una forma de reforzar y reconstuir 
valores humanos, aunque la educación formal está siendo mercantilizada como vehículo para 
llegar al mercado global. Esto se realiza a través de las inversiones de las multinacionales en la 
investigación y por la promoción de conocimientos orientados hacia las capacitaciones requeri-
das en el mercado. La dominación de los medios de comunicación masivos debería ser disuelta 
y el derecho a reproducir nuestros propios conocimientos y culturas sin sexismos, debería ser 
reconocido y apoyado.

Sin embargo, para much@s ninh@s en el mundo, la mercantilización de la educación no 
llega ni a plantearse, ya que ell@s mism@s están siendo mercantilizad@s como mano de obra 
explotada y como objetos sexuales, sufriendo además niveles inhumanos de violencia. La glo-
balización económica es la raíz de la pesadilla cotidiana de un número creciente de ninh@s 
explotad@s. Sus destinos muestran las consecuencias más horribles de la miseria generada por 
el mercado global.

Militarización
La globalización está agravando crisis complejas y crecientes, que aumentan las tensiones y 

conflictos. La necesidad de lidiar con este desorden creciente está intensificando la militariza-
ción y la represión (más policía, detenciones, cárceles, prisioneros, desaparecidos y eliminados) 
en nuestras sociedades. Las instituciones militares como la OTAN - dominada por E.E.U.U. 
- que organizan a otros poderes del Norte, están entre los principales instrumentos que man-
tienen este orden mundial desigual e injusto. El servicio militar obligatorio en muchos países 
trata de adoctrinar a los jóvenes y a sus familias de forma patriarcal, donde las mujeres no están 
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involucradas por que la dominación siempre se ha representado desde un dios blanco, mascu-
lino, militar y patriota para justificar el militarismo. Igualmente los medios de comunicación 
y la cultura corporativa glorifican lo militar y exaltan el uso de la violencia y la fuerza. Bajo 
las fachadas de estructuras democráticas se está dando un aumento de la militarización de los 
Estados, que en muchos casos se vale de grupos paramilitares sin rostro para aplicar y defender 
los intereses del capital.

Al mismo tiempo el complejo industrial-militar, uno de los pilares fundamentales del sis-
tema económico global, es controlado por enormes corporaciones. La OMC, deja formalmente 
los asuntos de la defensa a los Estados, pero el sector militar, de hecho, es una parte fundamen-
tal del campo de búsqueda de lucro privado y del reclutamiento forzado con discriminación 
etnica y sexual con jerarquias militares que reproducen las que ya existen en todos los estados. 
Es por esto que las mujeres que han accedido a las fuersas militares no llegan a rangos mas su-
periores, reproducidos con exactitud y obediencia el modelo de dominación y dejando de lado 
la autodeterminación de los pueblos.

La AGP hace un llamando por el desmantelamiento de las armas nucleares y todas las 
armas de destrucción masiva. La Corte Mundial de La Haya ha declarado recientemente que 
las armas nucleares violan el derecho internacional y ha pedido a todos los países con armas 
nucleares que las desmantelen. Esto significa que la estrategia de la OTAN, basada en el posi-
ble uso de armas nucleares, supone un crimen contra la humanidad, al igual que es un crimen 
contra la humanidad la utilización del cuerpo de las mujeres, niñas y niños como armas y botin 
de guerra.

Migración y discriminación
El régimen neoliberal provee libertad de movimientos al capital, pero le niega libertad de 

movimientos a los seres humanos. Las barreras legales a la migración son reforzadas constante-
mente, al tiempo que la destrucción masiva de formas de vida y la concentración de la riqueza 
en los países privilegiados desarraigan a millones de personas, forzándolos a buscar empleo lejos 
de sus hogares.

L@s migrantes están, por esa razón, en una situación cada vez más precaria y a menudo 
ilegal, conviertiéndose en blanco fácil de los explotadores. Son los chivos expiatorios, a quienes 
las derechas políticas utilizan, para canalizar las frustraciones de las poblaciones locales. La 
solidaridad con l@s migrantes es hoy más importante que nunca. No hay humanos ilegales, 
solamente hay leyes inhumanas.

El racismo, la xenofobia, la misoginia, el sexismo, el sistema de castas y la intolerancia re-
ligiosa son usadas para dividirnos, y deben ser resistidos desde todos los frentes. Celebramos la 
diversidad de culturas y comunidades, y no ponemos a nadie por arriba de otro u otra.

***

La OMC, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones que promueven la globalización 
y la liberalización, quieren hacernos creer en los efectos beneficiosos de la competencia global. 
Sus acuerdos y políticas constituyen violaciones directas a los derechos humanos básicos (in-
cluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y laborales), establecidos en los 
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códigos de leyes internacionales y de muchas constituciones nacionales, y en las concepciones 
más básicas de la gente sobre la dignidad humana. Hemos visto bastante de estas políticas in-
humanas. Rechazamos los principios de competencia y competitividad como solución para los 
problemas de los pueblos. Sólo han llevado a la destrucción de los pequenhos productores y de 
las economías locales. El neo-liberalismo es el verdadero enemigo de la liberación económica.

Segunda parte
El capitalismo está cortando las frágiles riendas que las sociedades han conseguido ponerle 

durante siglos de luchas en contextos nacionales. Conserva vivos los estados-nación solamente 
para que cumplan su papel de control y represión, mientras crea un nuevo sistema regulador 
transnacional que facilite sus operaciones globales. No podemos enfrentarnos al capitalismo 
transnacional con las mismas armas que tradicionalmente usamos en el contexto nacional. 
En este nuevo mundo globalizado necesitamos inventar nuevas formas de lucha y solidaridad, 
nuevas metas y estrategias en nuestro trabajo político. Necesitamos unir esfuerzos para crear 
espacios, a escala humana, de cooperación, igualdad, dignidad, justicia y libertad, al tiempo 
que atacamos al capital nacional y transnacional y a los acuerdos e instituciones que crean para 
consolidar su poder.

Hay muchas y diversas formas de resistencia al capitalismo global y sus consecuencias. In-
dividualmente necesitamos cambiar nuestra vida cotidiana, liberándonos de las leyes del mer-
cado y la búsqueda de lucro. Colectivamente necesitamos desarrollar formas de organización a 
diferentes niveles, reconociendo que no hay una única manera de resolver los problemas que en-
frentamos. Nuestras organizaciones deberán ser independientes de los poderes estatales y de los 
poderes económicos y basadas en la democracia directa. Estas nuevas formas de organización 
autónoma deberán surgir y arraigarses en las comunidades locales, al tiempo que practicarán la 
solidaridad internacional, creando puentes que conecten los diferentes sectores sociales, orga-
nizaciones y pueblos que ya están combatiendo la globalización a lo largo y ancho del planeta.

Estas herramientas de coordinación y empoderamiento brindan espacios para poner en 
práctica una gran diversidad de estrategias locales y de pequenha escala, desarrolladas duran-
te décadas por los pueblos en todo el mundo, en la búsqueda de defender sus comunidades, 
barrios o colectivos del mercado global. Los vínculos directos y solidarios entre productor@s 
y consumid@res, tanto en áreas rurales como urbanas, las monedas locales, los sistemas de 
créditos sin intereses, y otros instrumentos similares, son los ladrillos para la construcción de 
economías locales, sustentables y autosuficientes, basadas en la cooperación y la solidaridad, 
y no en la competencia y el lucro. Mientras el casino financiero global gira a una velocidad 
creciente hacia la desintegración y la quiebra económica, nosotros, los pueblos, reconstruiremos 
formas de vida sustentables. Nuestros medios e inspiración emanan del conocimiento y las tec-
nologías tradicionales de los pueblos, de las casas y campos ocupados, de una fuerte y diversa 
vida cultural y una clara determinación a no obedecer ni respetar los tratados e instituciones 
que son las raíces de la miseria.

En un contexto en el que los gobiernos de todo el mundo actúan como criaturas y herra-
mientas del poder capitalista, implementando políticas neo-liberales sin ningún debate entre 
sus propias poblaciones y muchas veces tampoco entre sus representantes electos, la única alter-
nativa que queda a los pueblos es destruir esos acuerdos comerciales y restaurar para sí mismos 
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una vida con democracia directa, libre de coerciones, dominación y explotación. La acción 
directa democrática, que lleva en sí misma la esencia de la desobediencia civil no violenta a los 
sistemas injustos, es por tanto el único camino posible para detener los embates de los poderes 
corporativos y estatales. También tiene el elemento esencial de la inmediatez. No juzgamos, 
sin embargo, a quienes usan otras formas de resistencia, frente a determinadas circunstancias.

Se ha vuelto urgente la necesidad de coordinar acciones para desmantelar el sistema ilegí-
timo de gobierno mundial que combina el poder transnacional, los estados nación, las institu-
ciones financieras internacionales y los acuerdos comerciales. Solamente una alianza global de 
movimientos populares, que respete la autonomía y facilite la resistencia orientada a la acción, 
puede derrotar a este emergente monstruo globalizado. Si el empobrecimiento de los pueblos 
es la agenda del neoliberalismo, el empoderamiento de los pueblos, a través de la acción directa 
constructiva y la desobediencia civil, es el programa de la Acción Global de los Pueblos contra 
el “libre comercio” y la OMC.

Afirmamos nuestra voluntad de luchar como pueblos contra todas las formas de opresión. 
Pero no sólo combatimos los males que se nos han impuesto. También estamos comprome-
tid@s a construir un nuevo mundo, como personas y comunidades cuya unidad está firmemen-
te enraizada en nuestra diversidad. Junt@s estamos dando forma a la visión de un mundo justo, 
y ya hemos comenzado a construir la verdadera prosperidad, basada en el empoderamiento 
humano, la consideración respetuosa de la naturaleza, la diversidad, la dignidad y la libertad.

Ginebra, febrero-marzo 1998

2. DOCUMENTS EZLN

2.1. «DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA»

HOY DECIMOS ¡BASTA!

Al pueblo de México:
Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de In-
dependencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos 
por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al 
Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de 
leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, 
hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así 
poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles 
que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos 
nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, 
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ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin 
independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores 
de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos 
a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición 
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que 
representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a 
Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron 
más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe 
europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, 
son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a 
los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos 
quitan todo, absolutamente todo.

Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner 
en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constituci-
ón, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice:

«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el in-
alienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.»

Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexi-
cano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y 
encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas 
de Gortari.

Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se abo-
quen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador.

También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional que 
vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la población civil, pues 
nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la Leyes sobre la 
Guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra 
lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos Patria y la Bandera 
tricolor es amada y respetada por los combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores 
rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, 
nuestra bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACI-
ONAL, y con ella iremos a los combates siempre.

Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha 
acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nues-
tros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia 
y la igualdad.

Por los tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes:

Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegien-
do en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre 
y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.
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Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Interna-
cional para su atención médica.

Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía 
política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o pagados por ex-
tranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra 
todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes 
del pueblo.

Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nu-
estra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a 
nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO 
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los 
combates.

Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el 
EZLN.

PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos consci-
entes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están 
aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, 
por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que 
lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democra-
cia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas 
demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.

INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTESDEL EJERCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL

Comandancia General del EZLNAño de 1993

[Font: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm]

2.2. «SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA REALIDAD»

Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el acto de clausura del Pri-
mer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo.

Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Realidad, Planeta Tierra. 3 de agosto de 1996.
Hermanos y hermanas de todo el mundo:
Hermanos y hermanas de Africa, América, Asia, Europa y Oceanía:
Hermanos y hermanas asistentes al Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad 

y contra el Neoliberalismo:
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Bienvenidos a la Realidad Zapatista,
Bienvenidos a este territorio en lucha por la humanidad.
Bienvenidos a este territorio en rebeldía contra el neoliberalismo.
Los zapatistas saludamos a todos los asistentes a este encuentro. Acá, en las montañas 

del sureste mexicano, cuando un colectivo saluda al que llega con palabra buena, lo aplaude. 
Les pedimos que todos nos saludemos y que todos saludemos a los hermanos y hermanas de 
las delegaciones de: Italia, Brasil, Gran Bretaña, Paraguay, Chile, Filipinas, Alemania, Perú, 
Argentina, Austria, Uruguay, Guatemala, Bélgica, Venezuela, Irán, Dinamarca, Nicaragua, 
Zaire, Francia, Haití, Ecuador, Grecia, Japón, Kurdistán, Irlanda, Costa Rica, Cuba, Suecia, 
Holanda, Sudáfrica, Suiza, España, Portugal, Estados Unidos, País Vasco, Turquía, Canadá, 
Puerto Rico, Bolivia, Australia, Mauritania, México.

Bienvenidos todos los hombres, mujeres, niños y ancianos de los cinco continentes que han 
respondido a la invitación de los indígenas zapatistas para buscar esperanza por la humanidad 
y contra el neoliberalismo.

Hermanos y hermanas:
Cuando este sueño que hoy despierta en La Realidad empezó a ser soñado por nosotros, 

pensamos que sería un fracaso. Pensamos que, tal vez, podríamos reunir aquí algunas decenas 
de personas de unos cuantos países. Nos equivocamos. Como siempre, nos equivocamos. No 
fueron algunas decenas, sino miles de seres humanos los que, desde los cinco continentes, vini-
eron a encontrarse en la realidad de finales del siglo XX.

La palabra que nació dentro de estas montañas, las montañas zapatistas, encontró oídos 
que le dieron cobijo, la cuidaron y la lanzaron de nuevo para que lejos llegara y diera la vuelta 
al mundo. La loca locura de una convocatoria a los cinco continentes para reflexionar crítica-
mente sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, encontró que no estaba sola en 
su delirio y, pronto, locuras de todo el planeta empezaron a trabajar en traer el sueño a reposar 
en la realidad, a lavarlo en el lodo, a crecerlo bajo la lluvia, a mojarlo bajo el sol, a hablarlo con 
el otro, a irlo dibujando, dándole forma y cuerpo.

Sobre lo ocurrido en estos días mucho se escribirá después. Hoy podemos decir que tene-
mos cuando menos una certeza. Un sueño soñado en los cinco continentes puede llegar a ha-
cerse realidad en la realidad. ¿Quién podrá ahora decirnos que el soñar es hermoso pero inútil? 
¿Quién podrá ahora argumentar que los sueños, por muchos que sean los soñadores, no pueden 
hacerse realidad?

¿Cómo se sueña la alegría en el Africa? ¿Qué maravillas caminan en el sueño europeo?
¿Cuántos mañanas encierra el sueño en el Asia? ¿Cuál es la música que baila el sueño 

americano? ¿,Cómo habla el corazón que sueña en Oceanía?
¿A quién le importa cómo y qué se sueña aquí o en cualquier parte del mundo? ¿Quiénes 

son los que se atreven a convocar con su sueño a todos los sueños del mundo? ¿Qué pasa en las 
montañas del sureste mexicano que encuentra eco y espejo en las calles de Europa, los suburbi-
os de Asia, los campos de América, los pueblos del Africa y las casas de Oceanía? ¿Qué pasa con 
las gentes de estos cinco continentes que, todo nos lo decía, sólo se encontraban unos con otros 
para hacerse la guerra o para competir? ¿No era este fin del siglo un sinónimo de desesperanza, 
de amargura y de cinismo? ¿De dónde y cómo llegaron todos estos sueños a la realidad?

Que hable Europa y cuente el largo puente de su mirada que cruzó el Atlántico y la historia 
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para redescubriese en la realidad.
Que hable Asia y explique el gigantesco salto de su corazón para llegarse a latir en la rea-

lidad
Que hable Africa y describa el alargado navegar de su inquieta imagen para venir a refle-

jarse en la realidad.
Que hable Oceanía y platique el multiplicado vuelo de su pensamiento para irse rebotando 

hasta reposarse en la realidad.
Que hable América y recuerde el agrandado sentimiento de su esperanza para llegar re-

cordándose hasta renovarse en la realidad.
Que hablen los cinco continentes y que todos escuchen. Que la humanidad suspenda un 

momento su silencio de vergüenza y angustia. Que hable la humanidad. Que la humanidad 
escuche que...

En el mundo de ellos, los que en el Poder viven y por el Poder matan, no cabe el ser huma-
no. no hay espacio para la esperanza, no hay lugar para el mañana. Esclavitud o muerte es la 
alternativa que el mundo de ellos ofrece a todos los mundos. El mundo del dinero, el mundo de 
ellos, gobierna desde las bolsas de valores. La especulación es hoy la principal fuente de enrique-
cimiento y, al mismo tiempo, la mejor muestra de atrofia de la capacidad de trabajo del ser hu-
mano. Ya no es necesario el trabajo para producir riqueza, ahora sólo se necesita la especulación.

Crímenes y guerras se realizan para que las bolsas de los valores mundiales sean saqueadas 
por unos o por otros.

Mientras tanto, millones de mujeres, millones de jóvenes, millones de indígenas, millones 
de homosexuales, millones de seres humanos de todas las razas y de todos los colores, sólo par-
ticipan en los mercados financieros como devaluada moneda siempre a la baja, la moneda de su 
sangre produciendo ganancias.

Globalización de los mercados es borrar fronteras a la especulación y el crimen, y multipli-
carlas para los seres humanos. Los países son obligados a borrar sus fronteras con el exterior en 
lo que se refiere a la circulación del dinero, pero se multiplican las fronteras internas.

El neoliberalismo no convierte a los países en uno sólo, convierte a los países en muchos 
países.

La mentira de la unipolaridad y la internacionalización, se convierte en una pesadilla de 
guerra, una guerra fragmentada una y otra vez, tantas veces como son pulverizadas las naciones. 
En este mundo que el Poder globaliza para evitarse obstáculos en su guerra de conquista, los 
gobiernos nacionales se convierten en suboficiales militares de una nueva guerra mundial en 
contra de la humanidad.

De la estúpida carrera armamentista nuclear, destinada a aniquilar a la humanidad de un 
sólo golpe y con el arma nuclear, se ha pasado a la absurda militarización de todos los aspectos 
de la vida de las sociedades nacionales, militarización destinada a aniquilar a la humanidad en 
muchos golpes, en muchas partes y de muchas formas. Los antes llamados “ejércitos naciona-
les” se convierten en simples unidades de un ejército mayor, ése que el neoliberalismo arma y 
dirige en contra de la humanidad. El fin de la llamada “guerra fría” no frenó el armamentismo 
en el mundo, sólo cambió el modelo de la mercancía mortal: armas de todos los tamaños y para 
todos los gustos criminales. Se arman cada vez más no sólo los ejércitos llamados “instituciona-
les”, también lo hacen los ejércitos que el narcotráfico construye para asegurar su imperio. Más 
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o menos rápidamente, las sociedades nacionales se militarizan y los ejércitos supuestamente 
creados para guardar fronteras de un enemigo externo, voltean los cañones de sus fusiles y los 
dirigen hacia dentro.

No es posible que el neoliberalismo se haga realidad en el mundo sin el argumento de mu-
erte que ofrecen los ejércitos institucionales y privados, sin la mordaza que ofrecen las cárceles, 
sin los golpes y asesinatos que ofertan militares y policías. Represión nacional es la premisa 
necesaria para la globalización que el neoliberalismo impone.

Mientras más avanza el neoliberalismo como sistema mundial, más crece el armamento y el 
número de efectivos de los ejércitos y policías nacionales. También crecen el número de presos, 
desaparecidos y asesinados en los distintos países.

Una guerra mundial, la más brutal, la más completa, la más universal, la más efectiva.
Cada país, cada ciudad, cada campo, cada casa, cada persona, todo es un campo de batalla 

más o menos grande. De un lado está el neoliberalismo con todo su poder represivo y toda su 
maquinaria de muerte; del otro lado está el ser humano.

Hay quien se conforma con ser un número más en la gigantesca bolsa del Poder. Hay quien 
se conforma con ser esclavo. Con cinismo camina la escala horizontal del esclavo que es tam-
bién amo de otros esclavos. A cambio de malvivir y de las migajas que el Poder le otorgue, hay 
quien se vende, se conforma, se rinde. En cualquier parte del mundo hay esclavos que se dicen 
felices de serlo. En cualquier parte del mundo hay hombres y mujeres que dejan de ser humanos 
y ocupan su lugar en el gigantesco mercado de dignidades.

Pero hay quien no se conforma, hay quien decide ser incómodo, hay quien no se vende, hay 
quien no se rinde. Hay, en todo el mundo, quien se resiste a ser aniquilado en esta guerra. Hay 
quien decide pelear.

En cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera 
se rebela y termina por romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le 
ha coloreado de gris. Un Hombre o una mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua 
cualquiera, dice y se dice “¡Ya Basta!”.

Ya basta a la mentira. Ya basta al crimen. Ya basta a la muerte.
“Ya basta de guerra”, dice y se dice un hombre o una mujer cualquiera.
En cualquier parte de cualquiera de los cinco continentes, un hombre o una mujer cualqui-

era se empeña en resistir al Poder y en construir un camino propio que no implique perder la 
dignidad y la esperanza.

Un hombre o una mujer cualquiera decide vivir y luchar su parte de historia. Ya no más que 
el Poder le dicte los pasos, ya nomás que el Poder le administre la vida y le decida la muerte.

Un hombre o una mujer cualquiera responde a la muerte con la vida. Y a la pesadilla le 
responde soñando y peleando contra la guerra, contra el neoliberalismo, por la humanidad...

Por luchar por un mundo mejor todos nosotros estamos cercados, amenazados de muerte. 
El cerco se reproduce globalmente. En cada continente, en cada país, en cada provincia, en 
cada ciudad, en cada campo, en cada casa el cerco de guerra del Poder se cierra en contra de los 
rebeldes que la humanidad agradece siempre.

Pero los cercos se rompen. En cada caso en cada campo en cada ciudad, en cada provincia, 
en cada país, en cada continente, los rebeldes que la historia de la humanidad repite en todo su 
trayecto para asegurarse la esperanza, luchan y el cerco se agrieta.
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Los rebeldes se buscan entre sí. Se caminan unos hacia los otros. Se encuentran y, juntos, 
rompen otros cercos. En el campo y en la ciudad, en las provincias, en las naciones, en los conti-
nentes, los rebeldes empiezan a reconocerse, a saberse iguales y diferentes. Siguen en su fatigoso 
andar, caminan como hay que caminar ahora, es decir, luchando...

Una realidad les habló entonces. Rebeldes de los cinco continentes la escucharon y se echa-
ron a andar.

Para llegar hasta la realidad intercontinental, cada uno ha tenido que hacer su propio ca-
mino. Desde los cinco brazos de la estrella mundial ha llegado a la realidad el paso de hombres 
y mujeres cuya palabra digna buscaba el lugar para ser hablada y escuchada, el lugar del encu-
entro.

Hubo que romper muchos cercos para llegar a romper el cerco de la realidad. Hay cercos 
diferentes. En el nuestro hay que pasar policías, aduanas, tanques, cañones, trincheras, aviones, 
helicópteros, lluvia. lodo, insectos. Cada uno de los rebeldes de los cinco continentes tiene su 
propio cerco, su lucha propia y un cerco roto que agrega a la memoria de otros rebeldes.

Así se inició este encuentro intercontinental. Se inició en todos los continentes, en todos 
los países, en todos los lugares donde un hombre o una mujer cualquiera empezaron a decir y 
decirse “¡Ya Basta!”

¿Quién puede decir en qué lugar preciso, y la fecha y la hora exactas en que se inició este 
encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo?. No lo sabemos. Pero 
sí sabemos quiénes los iniciaron. Lo comenzaron todos los rebeldes de todo el mundo. Aquí sólo 
estamos una pequeña parte de esos rebeldes, es cierto. Pero a los distintos cercos que rompen 
todos los días todos los rebeldes del mundo, ustedes han sumado uno más la ruptura del cerco 
contra la realidad zapatista.

Para lograrlo, debieron luchar en contra de sus respectivos gobiernos y luego enfrentarse al 
cerco de papeles y trámites con el que el gobierno mexicano pretendía detenerlos. Todos ustedes 
son luchadores y luchadoras, rompodores de cercos de todo tipo. Por eso lograron llegar hasta 
la realidad. Tal vez ustedes no alcancen a ver lo grande de su hazaña, pero nosotros sí la vemos.

Por eso queremos pedirles disculpas por la estupidez del gobierno mexicano que, por me-
dio de sus agentes de migración, ha hecho todo lo posible por impedir su llegada a las tierras 
zapatistas. Estos agentes de la idiotez hecha gobierno, piensan todavía que son necesarios los 
pasaportes y los permisos para hablar y escuchar la dignidad. Estamos seguros de que todos 
ustedes sabrán comprender por qué la imbecilidad cree que la nacionalidad divide a los seres 
humanos. Les pedimos que los perdonen. Después de todo, tenemos que agradecerle al gobier-
no mexicano que nos haya recordado que somos diferentes, aunque lo haya hecho con esa pobre 
exhibición. Pero también hay que agradecerles a las comunidad indígenas que nos recibieron 
estos días, el que nos hayan recordado que somos iguales.

Por eso los zapatistas nos hemos propuesto luchar por un mejor gobierno aquí en México. 
Luchamos por tener un gobierno que sea un poco inteligente y que entienda que la dignidad 
no sabe de pasaportes, visas y otras ridiculeces. En esto estamos ahora y es seguro que lo logra-
remos.

Pero mientras eso ocurre, a nombre de las comunidades indígenas, los pedimos de favor 
que, cuando pasen por los retenes de migración a su regreso, feliciten al gobierno mexicano 
por el éxito obtenido en el cerco en contra de un movimiento indígena rebelde que, como es 
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evidente, sólo tiene influencia en 4 municipios del suroriental estado mexicano de Chiapas.
Algunos de los mejores rebeldes de los cinco continentes llegaron a las montañas del sures-

te mexicano. Todos trajeron muchas cosas. Trajeron palabras y oídos. Trajeron sus ideas, sus 
corazones, sus mundos. Al encontrarse con otras ideas, con otras razones, con otros mundos, a 
eso se llegaron a la realidad.

Un mundo hecho de muchos mundos se encontró estos días en las montañas del sureste 
mexicano. Un mundo hecho de muchos mundos se abrió espacio y conquistó su derecho a ser 
posible, levantó la bandera de ser necesario, se clavó en medio de la realidad de la Tierra para 
anunciar un futuro mejor. Un mundo de todos los mundos que se rebelan y resisten al Poder, 
un mundo de todos los mundos que habitan este mundo oponiéndose al cinismo, un mundo 
que lucho por la humanidad y contra el neoliberalismo. Este fue el mundo que vivimos en estos 
días, éste es el mundo que encontramos aquí...

Este encuentro no termina en la realidad. Sólo ocurre que debe ahora buscar un lugar para 
seguir adelante.

Pero, ¿qué sigue?
¿Un nuevo número en la inútil numeración de las numerosas internacionales?
¿Un nuevo esquema que tranquilice y que alivie la angustia por la falta de recetas?
¿Un programa mundial para la revolución mundial
¿Una teorización de la utopía para que siga manteniendo su prudente distancia de la realidad 

que nos angustia?
¿Un organigrama que nos asegure a todos un puesto, un cargo, un nombre y ningún tra-

bajo?
Sigue el eco, la imagen reflejada de lo posible y olvidado: la posibilidad y necesidad de 

hablar y escuchar.
No el eco que se apaga paulatinamente o la fuerza que decrece después de su punto más 

alto.
Sí el eco que rompa y continúe.
El eco de lo propio pequeño, lo local y particular, reverberando en el eco de lo propio gran-

de, lo intercontinental y galáctico.
El eco que reconozca la existencia del otro y no se encime o intente enmudecer al otro.
El eco que tome su lugar y hable su propia voz y hable la voz del otro.
El eco que reproduzca el propio sonido y se abra al sonido del otro.
El eco de esta voz rebelde transformándose y renovándose en otras voces.
Un eco que se convierte en muchas voces, en una red de voces que, frente a la sordera del 

Poder, opte por hablarse ella misma sabiéndose una y muchas, conociéndose igual en su aspira-
ción a escuchar y hacerse escuchar, reconociéndose diferente en las tonalidades y niveles de las 
voces que la forman.

Una red de voces que resisten a la guerra que el Poder les hace.
Una red de voces que no sólo hablen, también que luchen y resistan por la humanidad y 

contra el neoliberalismo.
Una red de voces que nace resistiendo, reproduciendo su resistencia en otras voces todavía 

mudas o solitarias.
Una red que cubra los cinco continentes y ayude a resistir la muerte que nos promete el 
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Poder.
Sigue una gran bolsa de voces, sonidos que busquen su lugar cabiendo con los otros.
Sigue la gran bolsa rota que guarda lo mejor de sí misma y se abre para lo mejor que se nace 

y crece.
Sigue la bolsa espejo de voces, el mundo en el que los sonidos puedan ser escuchados sepa-

rados, reconociendo su especificidad, el mundo en el que los sonidos puedan incluirse en un 
solo gran sonido.

Sigue la reproducción de resistencias., el no estoy conforme, el soy rebelde.
Sigue el mundo con muchos mundos que el mundo necesita
Sigue la humanidad reconociéndose plural, diferente, incluyente, tolerante consigo misma, 

con esperanza.
Sigue la voz humana y rebelde consultada en los cinco continentes para hacerse red de voces 

y de resistencias.
Sigue la voz de los todos que somos, la voz que habla ésta...
Segunda declaración de la Realidad por la Humanidad y contra en Neoliberalismo
Hermanos y hermanas de Africa, Asia, América y Europa y Oceanía:
Considerando que nosotros y nosotras estamos:
Contra la internacional de la muerte, contra la globalización de la guerra y el armamento.
Contra la dictadura, contra el autoritarismo, contra la represión.
Contra las políticas de liberalización económica, contra el hambre, contra la pobreza, con-

tra el robo, contra la corrupción.
Contra el patriarcado, contra la xenofobia, contra la discriminación, contra el racismo, 

contra el crimen, contra la destrucción del medio ambiente, contra el militarismo.
Contra la estupidez, contra la mentira, contra la ignorancia.
Contra la esclavitud, contra la intolerancia, contra la injusticia, contra la marginación, 

contra el olvido.
Contra el neoliberalismo.
Considerando que nosotros y nosotras estamos:
Por la internacional de la esperanza, por la paz nueva, justa y digna.
Por la nueva política, por la democracia, por las libertades políticas.
Por la justicia, por la vida y el trabajo dignos.
Por la sociedad civil, por plenos derechos para las mujeres en todos los aspectos, por el res-

peto a los ancianos, jóvenes y niños, por la defensa y protección del medio ambiente.
Por la inteligencia, por la cultura, por la educación, por la verdad.
Por la libertad, por la tolerancia, por la inclusión, por la memoria.
Por la humanidad.
Declaramos:
Primero. Que haremos una red colectiva de todas nuestras luchas y resistencias particula-

res. Una red intercontinental de resistencia contra el neoliberalismo, una red intercontinental 
de resistencia por la humanidad.

Esta red intercontinental de resistencia buscará, reconociendo diferencias y conociendo 
semejanzas, encontrarse con otras resistencias en todo el mundo. Esta red intercontinental de 
resistencia será el medio en que las distintas resistencias se apoyen unas a otras. Esta red inter-
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continental de resistencia no es una estructura organizativa, no tiene centro rector ni decisorio, 
no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos que resistimos

Segundo. Que haremos una red de comunicación entre todas nuestras luchas y resistencias. 
Una red intercontinental de comunicación alternativa contra el neoliberalismo, una red inter-
continental de comunicación alternativa por la humanidad.

Esta red intercontinental de comunicación alternativa buscará tejer los canales para que 
la palabra camine todos los caminos que resisten. Esta red intercontinental de comunicación 
alternativa será el medio para que se comuniquen entre sí las distintas resistencia.

Esta red intercontinental de comunicación alternativa no es una estructura organizativa, 
no tiene centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos 
los que nos hablamos y escuchamos.

Esto declaramos:
Hablar y escuchar por la humanidad y contra el neoliberalismo. Resistir y luchar por la 

humanidad y contra el neoliberalismo.
Para el mundo entero: ¡Democracia!, ¡Libertad!, ¡Justicia! Desde cualquier realidad de cu-

alquier continente.
Hermanos y hermanas:
No proponemos que los que estamos presentes firmemos esta declaración y que este encu-

entro termine hoy.
Nosotros proponemos que el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el ne-

oliberalismo continúe en cada continente en cada país, en cada campo y ciudad, en cada casa, 
escuela o trabajo en el que vivan seres humanos que quieran un mundo mejor.

Las comunidades indígenas nos han enseñado que para resolver un problema, no importa 
lo grande que éste sea, es siempre bueno consultar a los todos que somos. Por eso nosotros pro-
ponemos que se realice una consulta intercontinental sobre esta declaración. Proponemos que 
esta declaración se distribuya en todo el mundo y se lleve a cabo, cuando menos en todos los 
países que asistieron, una consulta con la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo en suscribir la "Segunda Declaración de La Realidad por la Humanidad 
y contra el Neoliberalismo"?

Nosotros proponernos que esta “Consulta Intercontinental por la Humanidad y contra 
el Neoliberalismo” se realice en los cinco continentes durante la primera quincena del mes de 
diciembre de 1996.

Nosotros proponemos que esta consulta la organicemos de la misma forma en que se orga-
nizó este encuentro, que todos los que asistimos y los que no pudieron asistir pero nos acom-
pañaron desde lejos en este encuentro, organicemos y realicemos la consulta. Proponemos que 
hagamos uso de todos los medios posibles e imposibles para consultar al mayor, número de 
seres humanos en los cinco continentes. La consulta intercontinental es parte de la resistencia 
que organizamos y una forma de hacer contactos y encuentros con otras resistencias. Parte de 
una nueva forma de hacer política en el mundo, eso quiere ser la consulta intercontinental.

No sólo eso. También proponernos que llamemos, ya al Segundo Encuentro Intercontinen-
tal por la Humanidad y contra el Neoliberalismo.

Proponemos que se lleve acabo en la segunda mitad del año de 1997 y que el continente 
europeo sea la sede. Proponernos que la fecha precisa y el lugar del encuentro sea definido por 
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los hermanos y hermanas de Europa en alguna reunión que tengan ellos después de este primer 
encuentro.

Esperamos todos que haya este segundo encuentro intercontinental y que sea, por supuesto, 
en otro continente. Cuando este segundo encuentro se realice, veremos la forma, y lo queremos 
dejar claro desde ahora, de participar directamente, sin importar el lugar en el que se lleve a 
cabo.

Hermanos y hermanas:
Seguimos siendo incómodos. Es falso lo que los teóricos del neoliberalismo nos dicen: que 

todo está bajo control, incluso lo que no está bajo control.
No somos la válvula de escape a la rebeldía que puede desestabilizar al neoliberalismo. Es 

falso que nuestra existencia rebelde legitima al Poder.
El Poder nos teme. Por eso nos persigue y nos cerca. Por eso nos encarcela y nos mata.
En realidad somos una posibilidad que lo puede derrotar y hacerlo desaparecer.
Tal vez no somos muchos, pero somos hombres y mujeres que luchamos por la humanidad, 

que luchamos contra el neoliberalismo.
Somos hombres y mujeres que luchamos en todo el mundo.
Somos hombres y mujeres que queremos para los cinco continentes:
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las montañas del sureste mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Realidad planeta Tierra, agosto de 1996.

2.3. «PRIMER ENCUENTRO POR LA HUMANIDAD Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO». 
PROGRAMA

• En la taula 1, instal·lada a l’Aguascalientes de La Realidad, el tema central fou «quina 
política tenim i quina necessitam», i es dividí en quatre grups:
◦ El poder global que tots patim. Com s’exerceix i reprodueix la dominació.
◦ Com es resisteix el poder global. Formes d’organització.
◦ Què fer amb el passat? Les ideologies. Els murs que aixecà la caiguda del mur de 

Berlín.
◦ Noves maneres de fer i dir la política. Innovacions per a les lluites de final de segle. 

El comandar obeint. Els mitjans i els fins.
• En la taula 2 es discutí «la qüestió econòmica, històries d’horror», i es dugué a terme a 

l’Aguascalientes de Roberto Barrios. Els quatre subpunts foren:
◦ Neoliberalisme: el poder financer i els seus sicaris. Les indicadors macroeconò-

mics, formes de pervertir la realitat.
◦ És possible una alternativa a aquest sistema?
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◦ El progrés: l’especulació com a desenvolupament; el negoci de la guerra, del nar-
cotràfic, de la salut.

◦ Treball, dictadura, lliure mercat, deute, pobresa.
• La taula o mesa 3 es desenvolupà a l’ejido de Morelia i versà sobre «totes les cultures per 

a tots, i els mitjans?. De les pintes al ciberespai», dividida en:
◦ La comunicació com a camí cap a la llibertat.
◦ Educació i ciència amb rostre humà.
◦ Les arts i la creativitat com a resistència: literatura, poesia, pintura, escultura, tea-

tre, música i cinema; arts aplicades.
◦ De les cultures diverses a la societat del espectacle.

• La mesa 4, una de les més nombroses, tingué lloc a Oventic sota el títol «quina societat 
que no és civil?» i es dividí en quatre grups:
◦ Societat civil organitzada. Què passa amb el sindicalisme, les ONG, l’autonomia, 

l’autogestió, els moviments urbans i camperols.
◦ La societat civil exclosa: dones, homosexuals, seropositius, toxicòmans, persones 

majors i nins.
◦ La societat civil versus la maquinària de la mort: antimilitarisme i ecologia.
◦ Repressió i resistència. Les presons i els manicomis. La lluita pels drets humans.

• La mesa 5 girà al voltant del tema «en aquest món hi caben molts mons» i es celebrà 
a l’Aguascalientes recentment construït de La Garrucha. Es dividí també en quatre 
punts:
◦ La realitat com a barbàrie: autoritarisme, genocidi, etnocidi, guerra civil.
◦ Noves i velles identitats. Els indios de tot el món.
◦ Murades divideixen el planeta: migració i exili.
◦ Repressió i resistència. Les presons i els manicomis. La lluita pels drets humans. 

[Fonts: Condearena (1997: 228-230) i Muñoz (2003: 138)]

[El propi repartiment dels temes i espais fou objecte d’una forta polèmica el diumenge 29 
després de la queixa pública per part d’un grup de dones pel pel fet que el tema «dones» quedés 
relegat a un subtema molt petit, contradient, segons elles, la nova ètica del poder que proposa 
l’EZLN. És una petita mostra de la relació fluida però al mateix temps contestada i tensa que 
hi ha entre l’EZLN i sectors de la societat civil (Condearena, 1997)]

2.4 «SEGUNDO ENCUENTRO POR LA HUMANIDAD Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO». 
PROGRAMA I MANIFEST

Programa

1. L’economia neoliberal contra la humanitat. Les nostres vides més enllà de l’economia.
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1. El treball i els mitjans de producció
2. Creació de les condicions d’una vida digna
3. Economies alternatives
4. Formes de vida més enllà del mercat
5. Altres

2. Els nostres mons i el món d’ells
1. Relacions Nord-Sud, Est-Oest

1. Noves geometries perquè hi càpiguen tots els nostres mons
2. Els Acords Internacionals: el «pensament únic» no vol espais de llibertat
3. Les mentides de la democràcia en la «aldea global»
4. Solidaritat i cooperació. ONGs. Hi ha altres formes de mundialització
5. El consum occidental, font de fam i pobresa
6. Els escenaris de la guerra. El negoci de la mort

2. Pobles i identitats. Vells i nous problemes
1. Autodeterminació
2. Nacionalismes
3. Pobles indígenes sotmesos o exclosos
4. Altres

3. La mobilitat humana o els destins forçats
1. Immigració i fronteres
2. Refugiats
3. El despoblament interior
4. Altres

3. Les lluites per la cultura, l’educació i la informació
1. Cultura
2. Educació
3. La informació

4. Les dones i les seves lluites. La lluita contra el patriarcat
1. El neoliberalisme com a expressió del patriarcat

1. Concepte de treball i divisió en funció del gènere, precarietat laboral, econo-
mia submergida

2. Feminització de la pobresa
3. Polítiques demogràfiques
4. Eradicació de les economies de subsistència
5. Migració
6. El lliure mercat i les seves conseqüències per a les dones (EFTA, Maastricht, 

etc.)
7. L’augment de la violència contra les dones i nins i nines en relació a l’empitjo-

rament de les condicions de vida (agressions, violacions, prostitució, etc.)
8. La violació com a arma de guerra

2. La construcció de les identitats femenina i masculina
1. La dona està més a prop de la «naturalesa» i l’home de la «civilització»?
2. La naturalització de la dona i el domini de l’home sobre la «natura»
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3. Racisme, nacionalisme, etnització
4. Què entenem per sexualitat?
5. Relacions de gènere. La construcció de les identitats femenina i masculina

3. Salut
1. Què entenem per salut i què per «malaltia»? El concepte de salut
2. Medicalització de la vida i la pèrdua dels coneixements de sanació (medicines 

tradicionals i alternatives, comares, bruixes i curanderes)
3. El cos de la dona dins del Patriarcat, malaltia, pecat, fòbia o vergonya?
4. Autogestió de la salut, autoestima, sexualitat
5. El concepte de «minusvalidesa». Qui valora la gent?
6. Maternitat i les tecnologies reproductives

4. Estratègies, lluites, xarxes
5. Moviments de resistència, rebel·lia i lluites. Les seves experiències i reivindicacions
6. Lluites pel dret a decidir sobre la concepció i pel dret a l’avortament
7. Formes d’organitzar-se col·lectivament i de manera independent a les institucions
8. Experiències d’apropiació del necessari (terres, cases, aliments...)
9. Formes d’organitzar la feina de la reproducció fora del nucli familiar

5. 5. Les lluites per la terra i l’ecologia
1. Terra i món rural. La qüestió agrària. L’extermini de la pagesia
2. Tinença i lluita per la terra. La relació amb la terra
3. La devastació de la terra
4. Noves Tecnologies: la natura com a màquina programable al servei de les elits 

mundials
5. L’ecologia com a negoci
6. Consum i residus tòxics
7. Energies contaminants i devastadores del medi ambient
8. Canvi climàtic i desertització
9. L’aigua com a recurs d’uns pocs

6. Contra totes les formes de marginació
1. Els menors i la segregació dels vells
2. La qüestió de les i els «presos socials», la ideologia de la culpabilitat, presos de 

consciència
3. L’exclusió de les sexualitats diverses
4. El menyspreu a les persones malaltes i disminuïdes
5. Altres

Manifest

MANIFIESTO del II ENCUENTRO por la
HUMANIDAD y CONTRA el NEOLIBERALISMO

A los hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
A las hermanas y hermanos asistentes al II Encuentro Intercontinental por la Humanidad 
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y contra el Neoliberalismo A los pueblos del mundo

En este mundo deben caber muchos mundos, y nuestra apuesta es por eso: porque la espe-
ranza se mantiene viva, como la flor prometida desde el sureste de México.

Este II Encuentro Intercontinental mantiene el impulso generado hace un año, cuando en 
los cinco aguascalientes zapatistas pudo formarse el arcoiris de viejas y nuevas luchas, de los 
cinco continentes, con las mujeres, hombres, viejos y niños que ahí se reunieron. Ahora, trata-
mos de ir más allá buscando poner los cimientos de una Red de Resistencias por la Humanidad 
y contra el Neoliberalismo.

Somos diferentes, venimos de tierras muy diversas, pero sólo eso nos permite formar este 
mosaico tan plural y heterogéneo, y por lo mismo, tan esperanzador. Sin la noche no hay el día 
y sin la montaña sólo mar habría.

Porque desde diversas latitudes, venimos a este rincón de la Península Ibérica cada cual 
con su identidad, con sus historias a cuestas, con sus derrotas y victorias, con su pedazo de 
esperanza sobre los hombros.

Esa identidad tan especial y única, sin embargo enlaza a muchos de nosotros, a través de 
nuestras historias particulares. Y por decir alguna, la madre tierra y la lucha por trabajarla y 
comer de ella y hacerla nuestra con nuestras manos, nos hermana a los Sin Tierra del Brasil y a 
los jornaleros europeos, a los campesinos latinoamericanos, africanos y asiáticos y los que hoy 
faltan...

Cuando muchas de estas historias se vieron obligadas por el hambre o la falta de perspec-
tivas a la emigración hacia las ciudades, o cuando las esperanzas que ya habitaban en ellas de 
tiempo atrás y les llegó el tiempo de buscar un techo digno, nacieron las organizaciones de po-
bladores, o los Sin Techo, o los Okupas o los movimientos vecinales, de los cinco continentes, 
y los que faltan...

Pero la esperanza también recorrió aquella parte que se ocultaba para muchos, donde los 
saberes arrebatados en el pasado debían redistribuirse por otros, y los movimientos de alfabeti-
zación, educación popular o para trabajadores o las universidades críticas, dieron la cara en el 
norte y en el sur, y los que faltan...

Y la esperanza se moría de pena porque algunas esperanzas que luchaban por su reconoci-
miento, negaban la particular forma de ser de otras esperanzas que hablaban diferente o tenían 
otras costumbres ya de atrás; y así las llamadas minorías étnicas reverdecieron por sobre otras 
identidades reclamando su derecho a existir y sumarse al concierto de esperanzas multicolores, 
y fueron esperanzas del este y el oeste, del sur el norte y las que faltan...

Pero entonces una esperanza que se reconoció como una de las más nombradas pero de las 
menos reconocidas levantó su femenina (y a veces masculina) voz, atronadora como es, y las 
mujeres de los cinco continentes (y algunos hombres) ya se acomodan en el sitio que enfrenta el 
patriarcado y plantea nuevas formas de relacionarnos, retomando ese espacio que siempre debió 
de ser suyo, y de las que faltan...

Y hoy muchos de ustedes tienen en sus manos los nombres de mujeres y hombres dignos del 
pueblo de México que están muertos, desaparecidos o presos, como un recordatorio de todos 
los que faltan. Y este es nuestro silencioso grito solidario no sólo con los hermanos y hermanas 
zapatistas sino con todo ese pueblo que nos acogió hace un año en plena zona militarizada por 
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el poder del dinero y de la violencia. Pero esos los cientos de nombres de los que faltan también 
es un homenaje a todos los miles y miles que han sido víctimas del neoliberalismo y todas las 
formas de explotación, opresión, represión y negación de los otros en el norte, en el sur, en el 
este y en el oeste. Los que faltan en este encuentro y no podrían estar aunque quisieran, tambi-
én nos recuerdan que faltan muchos otros que también luchan por la humanidad y contra el ne-
oliberalismo en los cinco continentes, pero que por una causa u otra no pueden estar hoy aquí.

No se nos olviden los que faltan, porque desde su memoria o su ejemplo podremos ser más 
humildes y más solidarios, más claros y verdaderos. Y porque en este mundo caben muchos 
mundos, por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, animémonos todos para seguir cons-
truyendo esa red de la esperanza que hunde sus pies en los que nos antecedieron, los que faltan, 
y al tiempo levanta su vista hacia un futuro más claro, justo y digno.

Madrid, Europa. 26 de julio de 1997

3. BUTLLETINS DE L’AGP

3.1. BUTLLETÍ NÚMERO 0

Boletín PGA
Número 0, Diciembre 1997

¿Qué es la AGP?
Del 23 al 25 de Febrero de 1998, movimientos de base de todos los continentes se reunirán 

en Ginebra para lanzar una coordinación mundial de resistencia contra el mercado global, una 
nueva alianza de lucha y apoyo mutuo llamada la Acción Global de los Pueblos contra el “Li-
bre” Comercio y la Organización Mundial de Comercio (AGP). Esta nueva plataforma funcio-
nara como un instrumento global de comunicación y coordinacion para quienes luchan contra 
la destrucción de la humanidad y el planeta por el “libre” mercado, y construyen alternativas 
locales a la globalización.

Los puntos de partida de esta alianza son:
1. Un rechazo muy claro de las instituciones que las multinacionales han construido para 

concentrar poder en sus manos, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
y otros acuerdos de liberalización comercial (tales como APEC, UE, TLC, MERCO-
SUR, etc.).

2. Una actitud confrontativa, pues no pensamos que el dialogo pueda tener ningún im-
pacto en organizaciones tan profundamente antidemocráticas y tan perfiladas ideoló-
gicamente como estas, en las que el capital transnacional es el único actor político real.

3. Un llamado a la desobediencia civil no violenta y a la construcción de alternativas loca-
les por la población local, como respuestas a la acción de gobiernos y multinacionales.

4. Una filosofía organizativa basada en la descentralización y la autonomía.
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Estos cuatro puntos forman la base de las discusiones de Febrero, sobre los que construi-
remos la plataforma. Fueron desarrollados en un proceso de discusión entre organizaciones de 
todo el mundo que incluyo una reunión internacional en Agosto de 1997.

La AGP es una coordinación en constante evolución, y por tanto cambiara con el tiempo. 
Por tanto, la descripción que sigue no es inamovible, es tan solo la idea sobre la AGP compar-
tida actualmente por las organizaciones trabajando en su realización.

La AGP es un instrumento de coordinación, no una organización. Sus objetivos son inspi-
rar al mayor numero posible de personas y organizaciones a actuar contra el “libre” comercio 
a través de la desobediencia civil no violenta y de las acciones constructivas, ofrecer un ins-
trumento de coordinación y apoyo mutuo a nivel global para quienes luchan contra el “libre” 
comercio, y dar mayor proyección internacional a las luchas contra el “libre” comercio y la 
OMC. El análisis politico y el llamado a la accion de la AGP están reflejados en su manifiesto, 
un documento vivo que sera revisado cada dos años.

El manifiesto de la AGP sera finalizado en la conferencia de Febrero. Existe un borrador, 
elaborado en la reunión de Agosto del 97 previamente mencionada, que sera usado como base 
de las discusiones. A continuación se reproducen algunos párrafos del mismo:

“Pese a que la toma de conciencia y la oposición a este terrible desarrollo por parte de los 
grupos afectados es bastante visible en todo el mundo, hay una muy urgente necesidad de co-
ordinación de estas protestas, para llegar a una acción concertada con el fin de destronar a este 
nuevo desorden mundial.

Solamente una alianza global de movimientos populares, que pueda implementar alternati-
vas en forma de acciones concretas locales, puede vencer a este monstruo globalizado emergen-
te. Si el empobrecimiento de la población es el objetivo del neoliberalismo, el empoderamiento 
de los pueblos debe convertirse en el objetivo de esta alianza global de acciones de los pueblos.

El control y el poder de los pueblos sobre la producción y el consumo tienen que ser resta-
blecidos, y el daño que el capitalismo causa a la naturaleza debe ser detenido. Revivir sitemas 
de conocimiento tradicional y tecnologías tradicionales, y reforzar sistemas tradicionales de 
mercados locales a través del desarrollo de vínculos directos y cooperativas entre productores y 
consumidores (así como de vinculos semejantes a nivel internacional), son las únicas alternati-
vas lógicas a la dominación de los pueblos y la naturaleza por el capital transnacional.

En vista de que los gobiernos de todo el mundo actúan como las criaturas y herramientas de 
poderes capitalistas, la única alternativa que le queda a la gente es restaurar para si misma una 
vida con democracia directa. La acción directa democrática es por tanto la unica posibilidad de 
detener los dangos del capitalismo.

La acción democrática trae consigo la esencia de desobediencia civil no violenta al sistema 
injusto. Ademas tiene el elemento esencial de la inmediatez.

Romper el sitema injusto mediante acción directa y fortalecer el poder de los pueblos son 
el manifiesto de esta nueva alianza global de movimientos populares. La desobediencia civil y 
la acción constructiva deben convertirse en las bases de esta alianza de los pueblos. Este es el 
llamado de la Acción Global de los Pueblos contra el “Libre Comercio” y la OMC.”

La AGP no tiene membresia, y no tiene ni tendrá personalidad jurídica. Ninguna organiza-
ción o persona representa a la AGP, ni la AGP representa a ninguna organización o persona. La 
AGP se limitara a facilitar la coordinación y el intercambio de información entre movimientos 
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populares con la ayuda de conferencias y medios de información.
Habrá conferencias de la AGP aproximadamente cada dos años, unos tres meses antes de 

las Conferencias Ministeriales de la OMC (la reunión principal de la institución mas influyente 
del mundo). Las funciones de estas conferencias serán actualizar el manifiesto (si esto fuera 
necesario), avanzar en el proceso de coordinacion global de la resistencia contra el “libre” co-
mercio, y planificar y coordinar acciones descentralizadas paralelas a la siguiente Conferencia 
Ministerial de la OMC.

La AGP tiene varios medios de información, incluyendo un boletín mensual, una pagina 
de internet y otras publicaciones, que serán hechas de modo voluntario por organizaciones y 
personas que apoyen los fines de la AGP. Se elaboraran de modo descentralizado y rotativo.

Las conferencias de la AGP serán convocadas por un Comite de Convocantes formado por 
organizaciones y movimientos de todos los continentes y representativos de diferentes sectores 
sociales (mas l@s organizador@s locales de la conferencia). Este comite determinara el progra-
ma de la conferencia, tomara decisiones respecto a la participación en la conferencia y al uso de 
los recursos económicos (especialmente respecto a las ayudas para pagar viajes a la conferencia), 
decidirá que publicaciones pueden imprimirse bajo el nombre de la AGP, y controlara el conte-
nido de los medios de información de la AGP. El comite no podrá hablar en nombre de la AGP. 
El comite actual esta formado por los editores de este boletin (ver pagina 2). Cada conferencia 
de la AGP eligira al Comite de Convocantes de la siguiente conferencia.

La AGP no tendrá recursos. Los fondos necesarios para las conferencias y los medios de 
información tendrán que ser conseguidos de modo descentralizado. Todos los fondos que se 
consigan para las conferencias serán administrados por el Comite de Convocantes. Las publi-
caciones tendrán que autofinanciarse.

  
El Comité de Acogida de Ginebra

[2] Intercambio de Información
Tienes en tus manos el número 0 del boletín AGP, el principal medio de información de la 

Acción Global de los Pueblos. Los próximos números seran muy diferentes: no seran escritos 
por el comite de convocantes, sino por movimientos de todo el mundo, y raras veces incluirán 
artículos largos. Aparte del boletín, habrá una base de datos y otros medios de comunicación, 
como conferencias de correo electrónico, una pagina web, etc.

El boletín AGP se compondrá de anuncios breves (con un máximo de 150 palabras) envia-
dos por cualquier organización (o persona) que comparta los objetivos de la AGP y tenga algo 
que comunicar sobre sus actividades. Cada anuncio estará acompañado de una dirección de 
contacto para quienes quieran mas informacion, y una clave indicando los idiomas en los que es 
posible comunicarse con la organización o persona en cuestión. El boletin también contendrá 
una agenda de acciones y eventos al final. De vez en cuando habra tambien articulos editados 
por el comite, relacionados con proyectos de la AGP, como las acciones contra la segunda Con-
ferencia Ministerial de la OMC.

El boletín saldrá una vez al mes (apartir de Enero de 1998), al menos en castellano, francés 
e ingles, en formato electrónico y en papel.
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Para evitar que se de un uso indebido al boletín, el Comite de Convocantes controlara sus 
contenidos antes de que salga. El comite no cambiara el contenido de los anuncios, pero podrá 
impedir su inclusión en el boletin si considera que la organizacion que lo envío no comparte los 
valores reflejados en el manifiesto de la AGP (por ejemplo organizaciones de derechas) o que el 
anuncio no es serio.

Para asegurar que haya suficiente tiempo para este control, todas las contribuciones para el 
boletín tendrán que ser enviadas antes de la ultima semana del mes, si es posible al menos en 
castellano, ingles y francés.

Cada mes, una organización diferente hará el boletin y el diseño de la versión en papel. Esta 
organizacion no podra cambiar los anuncios ni incluir nada sin el consentimiento del comite; 
tan solo pondrán un anuncio detrás de otro, incluiran un indice, actualizaran la agenda de 
acciones y eventos, y diseñaran la version en papel del boletin. Este trabajo sera hecho de modo 
voluntario, asi que por favor comunicadnos si podéis haceros cargo de un número.

El boletín sera distribuido por correo electrónico, y también por correo regular (a personas 
y organizaciones sin acceso al internet). Habrá una red de organizaciones y personas (esperemos 
que al menos una en cada país) que copiaran y enviaran el boletin localmente. Tambien reci-
birán la cuota de subscripción localmente. Esta cuota debe cubrir tan solo los gastos originados 
por las copias y el envio del boletin que seran mínimos gracias a la distribución descentralizada.

La base de datos contendrá textos y referencias bibliográficas sobre el “libre” comercio y los 
movimientos de base. La base de datos (y bastantes textos) sera accesible a través de internet. La 
pagina web (en construcción) es <http://www.agp.org>

Esta pagina web no solo dará acceso a la información contenida en la base de datos; tam-
bién posibilitara la adición de mas informacion (una vez que esta haya sido controlada por el 
comite de convocantes).

La gente sin acceso al internet tendrán la lista de palabras clave de búsqueda de la base de 
datos, lo que les permitirá pedir a otra organizacion que busquen la informacion que necesiten, 
y que añadan sus informaciones.

Finalmente, habrá una serie de conferencias de correo electrónico en diferentes idiomas. 
Estas conferencias darán a la gente con correo electronico la posibilidad de tener discusiones 
sobre diferentes temas (como AMI, grupos de lobby, etc). Comenzaremos con una sola confe-
rencia general, y crearemos conferencias mas especificas si hay necesidad.

Quienes no tengan acceso al internet tendrán dificultades para participar en las discusiones 
que tengan lugar en estas conferencias. En cualquier caso, la información mas importante sera 
incluida en el boletín.

[3]. Primera Conferencia de la AGP Ginebra, 23-25 Febrero 1998
Del 23 al 25 de Febrero, un@s 600 representantes de movimientos de base de todos los con-

tinentes se reunirán en Ginebra para lanzar la AGP una coordinación mundial de la resistencia 
contra el mercado global. Uno de los puntos de la agenda sera la coordinación de acciones a 
nivel mundial durante la 2a Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), del 18 al 20 de Mayo de 1998. El manifiesto de la AGP sera amendado, y discutiremos 
los medios de comunicación y coordinación hasta la próxima conferencia de la AGP (incluyen-
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do la elección de un nuevo Comite de Convocantes)
Del 18 al 20 de Mayo de 1998, jefes de estado y ministros de todo el mundo se reunirán en 

Ginebra en la 2a Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y 
para celebrar el 50 aniversario del sistema multilateral de comercio (el GATT y la OMC). Este 
evento servirá, en palabras de sus organizadores, para “celebrar el pasado mientras preparamos 
el camino para el futuro” de la liberalización comercial en otras palabras, de la destrucción de 
las sociedades rurales, la dignidad laboral, el medio ambiente, la diversidad cultural y la auto-
determinación.

La conferencia de la AGP en Febrero, aparte de lanzar la AGP como coordinación mundial 
de resistencia, se encargara de que la 2a Conferencia Ministerial de la OMC no tenga lugar en 
un cómodo ambiente de discreción y silencio. En ella discutiremos y coordinaremos acciones 
decentralizadas en todo el mundo, y sentaremos la base de una oficina internacional de prensa 
durante la Conferencia Ministerial de la OMC, con la función de pasar materiales (comunica-
dos, fotos, videos...) sobre las acciones de protesta en todo el mundo a la prensa internacional 
acreditada en Ginebra.

A la conferencia solo deben acudir delegad@s de organizaciones que estén de acuerdo con 
los cuatro puntos de partida de la AGP: rechazo claro de la OMC y otros foros de liberalización; 
actitud confrontativa; llamado a la desobediencia civil no violenta y a la construcción de alter-
nativas locales; descentralización y autonomia como principios organizativos.

El secretariado de la conferencia esta en la oficina del Movimiento Campesino de las Fili-
pinas (KMP), 69 Maayusin córner Malambing Str., UP Village, Quezon City 1101, Filipinas. 
Tel +632435 3564; fax 920 5668. Email: <kmp@info.com.ph>

Si quieres recibir una descripción detallada de la conferencia, por favor ponte en contacto 
con el secretariado en las Filipinas o con Play Fair Europe! Aachen (ver dirección al final).

Actividades previas y posteriores a la 1a Conferencia de la AGP
Habrá varias actividades antes y después de la conferencia de la AGP. Todas ellas estarán 

abiertas para el publico, mientras que la conferencia (por limitaciones de capacidad) estará solo 
abierta para delegad@s.

1. Una serie de mesas redondas de información y discusión sobre diferen-
tes temas del 18 al 21 de Febrero. En estas mesas redondas, grupos de unas 
50 a 100 personas intercambiaran información y discutirán sobre los te-
mas en los que trabajan. La lista indicativa y provisional de los temas es:  
  
* Cultura: perdida de diversidad; globalización de la desinformación; cultura alienada. 
* Derechos Humanos * Economía: movilidad de bienes y capital; condiciones labora-
les; sindicalismo; paro; exclusión... * Educación * Genero * Medio Ambiente * Migra-
ción * Política: acumulación de poder en el capital transnacional; participacion civil * 
Produccion de alimentos: agricultura; campesinado; pueblos pescadores; biotecnolo-
gía... * Pueblos Indígenas: naciones originarias, organizaciones tribales, poblaciones y 
comunidades autóctonas *

2. Un seminario sobre la Organización Mundial de Comercio el Domingo 22 de Febrero.
3. Las mismas mesas redondas que se reúnen del 18 al 21 de Febrero se volverán a re-

unir el 26 de Febrero (después de la 1a Conferencia de la AGP) para una jornada de 
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coordinación y planificación en el tema en el que trabajen. El objetivo de esta jornada 
sera crear plataformas de coordinacion global semejantes a la AGP, pero en temas mas 
específicos.

4. Finalmente, el 27 de Febrero habrá una reunión europea para lanzar un movimiento 
europeo de desobediencia civil contra el “libre” comercio. Si tienes interés, ponte en 
contacto con Play Fair Europe! Aachen.

[4]. El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI)
Mientras lees este articulo, representantes de los gobiernos mas influyentes del mundo 

están negociando un nuevo acuerdo internacional que es aun peor que todo lo que hemos visto 
hasta ahora. Algunas de las consecuencias de este nuevo acuerdo, llamado el Acuerdo Multi-
lateral de Inversiones (AMI), serán darle a las multinacionales el mismo estatus jurídico que 
a los estados, prohibir todos los controles sobre el movimiento del capital (incluyendo la espe-
culación), prohibir a los gobiernos poner condiciones a los inversores extranjeros, obligar a los 
estados que quieran introducir nueva legislación social o ambiental a pagar miles de millones 
a los inversores, y hacer virtualmente imposible que los parlamentos puedan introducir nuevas 
leyes que limiten el campo de acción de las multinacionales, ademas de forzar la eliminación de 
las limitaciones existentes actualmente.

Este tratado tiene otras características interesantes. Por ejemplo, solo los 29 países mas ricos 
del mundo (los miembros de la OCDE) tienen derecho a participar en las negociaciones, pero 
una vez estas hayan terminado, intentaran que el AMI se convierta en un tratado mundial 
dentro de la OMC.

La definición de “inversión” en este tratado va mucho mas alla de lo que la mayoría de la 
gente asocia con este termino. El tratado designa como inversión a “Todo tipo de valor que 
pertenezca a o sea controlado directa o indirectamente por un inversor”, incluyendo “toda pro-
piedad tangible e intangible, móvil o inmóvil, y todos los derechos de propiedad relacionados” 
en “el territorio, aguas internas y los mares territoriales” de los países signatarios. Los derechos 
de propiedad intelectual son mencionados específicamente en la definicion de inversion, y lo 
mas probable es que incluyan patentes sobre la vida. Por tanto, el AMI sera una contribución 
importante para la privatización de plantas, animales y partes humanas.

Si un estado firma el acuerdo, no podrá salirse de el en los próximos 5 años (incluso si el 
conjunto de su población lo demanda), y después de estos 5 años tendrá que seguir obedeciendo 
las reglas del AMI por otros 15 años.

El AMI hará a todos los países que lo firmen (también los que no tienen deuda externa) de-
pendientes del Fondo Monetario Internacional (que es controlado por los siete países mas ricos 
del mundo) para obtener un permiso temporal para establecer sus propias políticas respecto al 
movimiento del capital.

Las multinacionales obtendrán el derecho de denunciar a los gobiernos incluso por debatir 
temas que puedan dañar su reputación (considerada por el AMI como uno de sus “valores in-
tangibles”) y demandar compensación inmediata por la “expropiación” de su buena imagen. La 
compensación, pagada por l@s contribuyentes, debe cubrir los gastos de reparación de imagen 
es decir, de publicidad.
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Pero todas estas son consecuencias menores del AMI si se comparan con sus efectos estruc-
turales. Este tratado da libre movilidad al capital para que se concentre en los países que me-
jores condiciones le ofrecen, legalizando lo que normalmente se denomina fuga de capital. Al 
mismo tiempo, la Organización Mundial de Comercio (OMC) garantiza a las multinacionales 
la libre movilidad de bienes y servicios entre sus países miembros (casi todos los del mundo). 
Esto significa que pueden elegir las mejores condiciones para la producción (salarios bajos, le-
gislación laboral y ambiental mínima...) y vender sus productos en todo el mundo.

El libre comercio impuesto por la OMC ya obliga a los países y pueblos de todo el mundo 
a competir entre si para ofrecerle las “mejores” condiciones a los dueños del capital (lo cual 
equivale a ofrecer las peores condiciones a tod@s l@s demás). El AMI empeorara aun mas la 
situación, pues implicara que los paises tambien tendran que competir entre si para retener al 
menos parte de los beneficios de la producción en su territorio (dado que las transferencias a 
cuentas suizas se convertirán gracias al AMI en derecho legitimo de las multinacionales). Por 
tanto, los gobiernos se verán obligados a bajar al mínimo los impuestos a quienes tienen con que 
pagarlos. Firmar el AMI equivale pues a despedirse de los servicios estatales, menos la policía y 
el ejercito, que son parte de las condiciones que se deben ofrecer al capital.

El objetivo del AMI es incrementar los derechos del capital transnacional y reducir los 
de los gobiernos y los pueblos. Ha sido negociado en secreto desde Septiembre de 1995, y ni 
siquiera los parlamentos de los países que forman parte de la OCDE pudieron informarse del 
contenido de las negociaciones. El grupo de negociadores espera terminar el tratado en Abril 
de 1998 y, en el mejor de los casos, darán un periodo corto a los parlamentos para firmarlo. 
En algunos países, sin embargo, el gobierno puede firmar el AMI sin consultar al parlamento.

Hasta ahora no ha habido información publica sobre los contenidos y consecuencias del 
AMI. Si esto no cambia, lo mas probable es que l@s parlamentari@s aprueben el AMI sin te-
ner la mas remota idea de sus consecuencias, como hicieron con la Organización Mundial de 
Comercio. Así es que depende de nosotr@s parar este tratado antes de que sea demasiado tarde.

El AMI sera uno de los temas en la agenda de la conferencia de la AGP en Febrero, donde 
se escribirá una declaración que forme la base de una campaña mundial contral el AMI.

[5]. El Foro Económico Mundial: el club de los dueños del mundo. Días Globales de 
Acción 29 Enero 3 Febrero 1998

El Foro Económico Global es un club privado compuesto por las 1.000 mayores multina-
cionales del mundo. Es, en sus propias palabras, “la organización de membresia internacional 
mas importante, integrando a lideres de empresas, gobiernos, instituciones académicas y me-
dios de comunicacion en una alianza”. Su misión es “actuar como un puente al mas alto nivel 
entre la comunidad empresarial y los gobiernos”, creando “una atmósfera de club privado para 
tratar los mas importantes asuntos economicos, sociales y políticos de la agenda global con una 
orientación hacia la acción”. Este articulo reproduce parte de la informacion que el Foro da de 
si mismo, y hace un llamado a la accion para arruinarles la fiesta a los dueños del mundo en su 
proxima reunion anual.

Textos seleccionados de la pagina de internet del <Foro Económico Mundial>:
“A través de una interacción global, personal, de alto nivel y generadora de conocimiento, 

el Foro Económico Mundial crea un marco informal privilegiado para el contacto intensivo 
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entre empresas y para el intercambio entre lideres empresariales, lideres políticos y expertos 
de primera linea.

Legalizado desde 1971 como fundación, el Foro Económico Mundial es una ONG con 
estatus consultivo en Naciones Unidas.

En principio, la membresia se compone de las 1000 empresas globales mas importantes. 
Las características de los miembros de la Fundación incluyen:

• Su posición en la lista de compañias en su rama industrial y/o su país
• La dimensión global de sus actividades
• Un papel de liderazgo en la determinación del futuro de su industria y/o región

A lo largo de los años, la Reunión Anual de los miembros del Foro Económico Mundial en 
Davos (Suiza) se ha convertido en la cumbre mundial de las empresas globales. En la Reunión 
Anual, 1000 lideres empresariales, 250 lideres políticos, 250 expertos académicos y unos 250 
lideres de medios de comunicacion se juntan para dar forma a la agenda global.

Las discusiones tienen lugar al mas alto nivel entre participantes que pertenecen a la 
misma comunidad de responsables de la toma de decisiones de gran envergadura, lo cual 
fomenta una atmósfera de club única en el mundo.

Cada año se lanzan en la Reunión Anual grandes iniciativas que van mucho mas alla de 
la esfera de los negocios.

En los últimos 27 años, el Foro Económico Global ha evolucionado hasta convertirse en 
una fuerza fundamental en favor de la integración económica de las compañias multinacio-
nales, asi como de las economías nacionales.

La atmósfera única de la Reunión Anual, que los medios de comunicación han designa-
do con la expresión “Espíritu de Davos”, contribuye a crear oportunidades para que tengan 
lugar literalmente miles de discusiones privadas, en las que los Miembros de la Fundacion, 
los Constituyentes y otros participantes comparten información con el fin de aprovechar opor-
tunidades comerciales, progresar en el desarrollo de las relaciones internacionales, alcanzar 
grandes avances en procesos sociopolítico de gran relevancia y forjar colaboraciones y alian-
zas globales.

La Fundación ha estado directamente involucrada en la discusión de la globalización y 
su impacto en las estrategias y estructuras de las multinacionales a nivel macroeconómico. El 
Foro ha jugado un papel de liderazgo en el proceso de globalizacion económica.

El Foro Económico Mundial jugo un papel fundamental al comienzo de los ochenta para 
el lanzamiento de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales. La Fundación contribuyo 
al proceso de negociación para la liberalizacion de servicios financieros, a traves de reuniones 
privadas entre los actores principales, que tuvieron lugar con ocasión de nuestra Cumbre 
Industrial de 1996 en Chicago y de la Reunion Anual de 1997 en Davos.

La concentración única de responsables de toma de decisiones tanto del sector publico 
como del sector privado en la Reunión Anual permite al Foro Económico Mundial convocar 
una serie de reuniones privadas al margen de la Reunión Anual. Los Grupos de Gobernado-
res se componen de unos 50 altos ejecutivos que dan forma al futuro de sus industrias a nivel 
mundial. Los Gobernadores se reúnen una vez al año con ocasión de la Reunión Anual del 
Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Las reuniones de Gobernadores se caracterizan por interacciones e intercambios perso-
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nales, directos, de alto nivel y confidencialidad. En ellos no tiene lugar ninguna votación y no 
se hacen declaraciones publicas, excepto en caso que haya una solicitud unánime de todos los 
Gobernadores para una industria especifica”

(seleccionado de <http://www.weforum.org>)
La próxima reunión anual del Foro Económico Global tendrá lugar en Davos del 29 de 

Enero al 3 de Febrero de 1998, y ya va siendo hora de romper el “Espíritu de Davos” que tan-
to aprecian. Por tanto, convocamos acciones descentralizadas de protesta en todo el mundo 
durante la Reunión Anual, para dar un claro signo de que no estamos dispuest@s a continuar 
aceptando la autoridad de las multinacionales. Recomendamos especialmente conectar estas 
acciones con denuncias del AMI, dado que es el ultimo producto de las maquinaciones políticas 
del capital transnacional. La reunión de Davos es el contexto perfecto para informar sobre el 
AMI.

Jürgen (Jorge) de Play Fair Europe! Aachen facilitara el intercambio de información entre 
quienes quieran organizar acciones en estos días. Por favor ponte en contacto con el si estas pla-
nificando una acción que quieras anunciar. El te enviara la lista de organizaciones planificando 
acciones (con direcciones de contacto) a toda la gente preparando acciones, para ser utilizada 
en el trabajo con la prensa. Los posibles objetivos de las acciones incluyen instalaciones de mul-
tinacionales, mercados de bolsa, fondos de inversiones, parlamentos, ministerios, cámaras de 
comercio, grupos de presión industriales, oficinas de la OCDE...

Si necesitas mas información sobre la reunión en Davos, mira la pagina de internet del 
Foro Económico Mundial o ponte en contacto con Jürgen en Play Fair Europe! Aachen.  

[6]. Gira de conferencias en Europa, Marzo-Mayo 1998
En Europa la gente se suele sorprender bastante cuando se enteran de que hay movimientos 

en algunos países del Sur con capacidad de movilizar a millones de personas, y suficientemente 
comprometidos como para poner en jaque al poder de modo radical y no violento (por ejemplo, 
evacuando oficinas de multinacionales, ocupando tierra, etc). En el pasado hubo movimientos 
similares en Europa también, tales como el antinuclear. Este articulo describe una iniciativa 
dirigida a comenzar un movimiento de este tipo.

Desde mediados de Marzo a mediados de Mayo del 98, activistas europe@s viajaran por 
todo el continente dando talleres sobre el “libre” comercio, el poder político de las multinaci-
onales, la OMC y el AMI. Participaran varias personas por país, cada una de ellas cubriendo 
una región concreta, visitando ciudades y pueblos en los que alguien organice un taller. L@s 
activistas hablaran el lenguaje local.

Antes de que comiencen las giras, habrá dos sesiones de formación de 10 dias de duración 
(una en castellano y otra en ingles), en las que l@s activistas recibiran un curso realmente inten-
sivo sobre economía, estructuras de poder, relaciones internacionales, estudios sociales, relaci-
ones de genero y estudios ambientales. Estos cursos estarán enfocados sobre la OMC, el AMI 
y los grupos de presión de la industria. Incluirán también formación practica en técnicas de 
presentación de talleres y de facilitación de reuniones. Las fechas provisionales de estas sesiones 
de formacion son del 1 al 10 de Marzo (en ingles) y del 12 al 22 de Marzo (en castellano). L@s 
participantes tendran que leer bastante material antes de que los cursos comiencen.

Las giras tendrán dos objetivos principales: motivar a l@s europe@s para organizar acciones 
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de protesta paralelas a la Conferencia Ministerial de la OMC en Mayo de 1998 y construir la 
base de un movimiento europeo sobre los mismos fundamentos que la AGP. Este movimiento 
tendrá una sesión de planificacion el 27 de Febrero, día en el que habra una reunion para prepa-
rar un movimiento europeo de desobediencia civil contra el “libre” comercio. En esta reunión 
desarrollaremos una propuesta de programa del movimiento y fijaremos el lugar y la fecha de 
la primera asamblea del movimiento (después de Mayo, posiblemente en el verano), con el fin 
de posibilitar la participación de quienes oigan hablar del movimiento por primera vez durante 
las giras de conferencias.

Ahora necesitamos entrar en contacto con gente dispuesta a dedicar varias semanas entre 
Marzo y Mayo visitando ciudades y pueblos para dar talleres, y una cantidad substancial de ti-
empo desde ahora hasta entonces haciendo contactos para preparar la gira y leyendo el material 
preparatorio para el curso. Si piensas que podrías sumarte a esta aventura, contacta a Sergio en 
Play Fair Europe! Aachen.

También necesitamos ponernos en contacto con gente que quiera ayudar a organizar la gira 
localmente. Esto significa organizar y anunciar un taller, una reunión con la prensa local y una 
acción (opcional), y ofrecer sitio para un saco de dormir y algo de comida durante un par de 
días. También pediremos a l@s organizadores locales que junten algo de fondos para cubrir los 
costes de transporte hasta su localidad. Esto no sera una gran cantidad, pues las giras tendrán 
lugar en regiones pequeñas, y por tanto las distancias serán muy reducidas.

[7]. Materiales informativos sobre “libre” comercio y resistencia
Trabajar contra la OMC, el AMI y semejantes miserias es bien difícil. Uno de los factores 

mas importantes en esta dificultad es la inexistencia de buenos materiales informativos, críticos 
y comprensibles. Es casi imposible encontrar algo que no sean publicaciones oficiales predican-
do las virtudes del “libre” comercio, documentos técnicos llenos de misterios tales como PPM, 
TRIPS, TBT o SPS, o declaraciones desmoralizantes escritas por ONGs en la suposición de 
que lo único que se puede hacer es pedir educadamente a los gobiernos y la industria que se 
comporten decentemente. Queremos cambiar esta situación, y para ello necesitamos tu ayuda.

Estamos trabajando en la producción de un libro colectivo de capítulos cortos reflejando 
las experiencias diarias de la gente sufriendo y resistiendo diariamente los efectos del “libre” 
comercio impuesto por instituciones como la OMC. Este libro incluirá ejemplos concretos de 
acciones que todo el mundo puede llevar a cabo en contra del “libre” comercio y las institu-
ciones que lo fomentan, y dara descripciones simples y cortas de los principales actores en el 
proceso de globalización.

Por favor ponte en contacto con PFE! Aachen si tienes sugerencias sobre ejemplos que se 
podrían incluir en el libro o si quieres ayudar a realizar este proyecto. Puedes ayudar con la 
distribución local, la traducción, el diseño, etc.

Si conoces la existencia de buenos materiales sobre cualquiera de estos temas, por favor 
mandalos a Play Fair Europe! Aachen y los añadiremos a la base de datos de la AGP.

Si quieres recibir este boletín mensualmente, por favor envía este cupón a:
Play Fair Europe! Aachen Turmstr. 3 52072 Aachen Alemania Tel +49241803792, fax 

+492418888394, email: <playfair@asta.rwthaachen.de>
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Nombre: Organización: Dirección (indica si es la tuya o la de tu organización):
Teléfono: Fax: Email:
Por favor responde las siguientes preguntas, añadiendo una breve descripción de tu orga-

nización.
• Necesitas o quieres recibir el boletín en papel o prefieres la versión electrónica por 

email? (Habra una pequeña cuota de subscripcion para la version en papel, que depen-
derá del lugar desde el que recibas el boletin)

• Puedes ayudar a distribuir el boletin? En este caso, como? (por ejemplo, enviandolo a 
gente de tu región sin acceso a correo electrónico; insertandolo en publicaciones distri-
buidas por tu organización; distribuyendolo localmente a otra gente, etc)

• Puedes encargarte de hacer un número del boletín? Si es el caso, en que mes?
• Necesitas mas información sobre la 1a Conferencia de la AGP (Febrero 1998)?
• Piensas que podrás ayudar con el libro sobre “libre” comercio y resistencia? Como?
• Si vives en Europa, te gustaría organizar una parada local de la gira de conferencias en 

1998?
Si quieres mandar alguna noticia para el próximo número de este boletín, por favor manda 

el texto (menos de 150 palabras, si es posible en castellano, francés e ingles) a: CEIMA, Edifi-
cio Valdés Salas, bajo, c/ Valdes Salas s/n, 33007 Oviedo, España; tel./fax +3485231945, email 
<ceima@las.es>

El Boletín AGP es editado por el Comite de Convocantes de la 1a Conferencia de 

la AGP:

Central Sandinista de Trabajadores (Nicaragua) * Frente Zapatista de Liberación 

Nacional (México) * Fundación de Análisis Independiente / Fundación por una Ao-

tearoa Independiente (Aotearoa Nueva Zelanda) * Red de Mujeres Indígenas (Norte-

américa y Oceanía) * Asociación Campesina de Karnataka (India) * Mama 86 (Ucra-

nia) * Movimiento para la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni (Nigeria) * Movimiento 

Sin Tierra (Brasil) * Movimiento Campesino de las Filipinas (KMP) * Juega Limpio 

Europa! * Comite de Organización en Ginebra de la 1a Conferencia de la AGP

3.2. BUTLLETÍ NÚMERO 1

Boletín AGP
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Número 1, Marzo 1998
[1].Carta del Comité de Acogida de Ginebra
Amig@s del mundo,
Más de 300 delegad@s de movimientos de base de 71 países nos reunimos en Ginebra del 

18 al 27 de Febrero para discutir acciones comunes contra la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), el “libre” comercio y el poder corporativo.

Compartimos nuestra rabia al ver los efectos devastadores de la globalización económica, 
promovida por la OMC y otras instituciones al servicio de los intereses del capital transnacio-
nal, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los acuerdos regionales 
de “libre” comercio como el Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea y APEC. También 
compartimos nuestras esperanzas e ideales, nuestras estrategias para construir mundos alterna-
tivos más allá del control del capital.

Nos reunimos con maestr@s en huelga de hambre contra la privatización de la educación 
pública en Argentina; mujeres organizándose contra la explotación esclavista de las Maquilas 
en México, Bangladesh, El Salvador y Nicaragua; campesin@s luchando contra la globaliza-
ción en la India, las Filipinas, Brasil, Estonia, Noruega, Honduras, Francia, el Estado Espan-
hol, Suiza, Bangladesh, Senegal, Mozambique, Togo, Perú, Bolivia, Colombia y muchos otros 
países; Ogonis, Maoris, Mayas, Aymaras, úwas y otros pueblos indígenas que luchan por sus 
derechos culturales y su sobrevivencia física; mujeres y hombres luchando contra el patriarcado; 
estudiantes luchando contra la energiá nuclear y la represión de las huelgas de trabajador@s 
en Ukrania y Korea del Sur; carteros de Canadá resistiéndose a la privatización del correo; 
militantes contra el comercio corporativo en Estados Unidos; ambientalistas, desemplead@s, 
pescador@s, antirracistas, pacifistas... Esta reunión mundial de hombres y mujeres trabajando 
en movimientos de base fue una experiencia extraordinaria, que nos recargó las bateriás y nos 
llenó de esperanza y determinación.

Para l@s activistas de estos movimientos fue fácil comprender que el mismo chantaje del 
“libre” comercio funciona en todas las partes del mundo, cuando las Maquilas cruzan la fron-
tera entre El Salvador y Guatemala de la noche a la manhana o cuando las grandes multinaci-
onales cierran sus fábricas en Francia para abrirlas en Escocia; que las mismas multinacionales 
agroquímicas están arruinando a l@s campesin@s en México, Francia, Africa, India, Suiza y 
las Filipinas; que las mismas políticas están transformando los servicios públicos en beneficio 
privado en Argentina, Canadá, Francia y Europa del Este. Pese a las grandes diferencias ma-
teriales, las luchas son cada vez más semejantes en todas las partes del imperio corporativo, lo 
cual está preparando la escena para una nueva solidaridad, más fuerte que en el pasado. (Esta 
conferencia fue un buen ejemplo de esta nueva forma de solidaridad, ya que fue posible en gran 
medida gracias a l@s okupas y al sector “alternativo” de Ginebra).

Esta conferencia mostró la energiá que puede ser liberada por la unificación de las luchas. 
Las luchas deben estar siempre enraizadas en lo local. Pero al mismo tiempo hay un problema 
global y común. Por tanto, las luchas locales al juntarse toman un nuevo significado. Junt@s 
podemos, y debemos, ir a por la cabeza del monstruo.

Es difícil describir la calidez y profundidad de los encuentros que vivimos. El enemigo 
global es bastante bien conocido, pero la resistencia global pocas veces atraviesa el filtro de los 
medios de comunicación. Para much@s de nosotr@s, esta conferencia fue una oportunidad 
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única para conocer a las personas que han cerrado ciudades enteras en Canadá con huelgas ge-
nerales, arriesgado sus vidas para ocupar tierras en América Latina, destruido la sede de Cargill 
en India o el maíz transgénico de Novartis en Francia. Las discusiones, los planes concretos de 
acción, las historias sobre luchas, las personalidades, la hospitalidad entusiasta de l@s okupas 
ginebrin@s, el tono apasionado de las mujeres y hombres enfrentándose a la policiá frente al 
edificio de la OMC, todo esto selló una alianza entre nosotr@s. De vuelta a casa, repartid@s 
por el mundo, no olvidaremos. Seguiremos junt@s. Esta es nuestra lucha común.

L@s delegad@s se comprometieron con entusiasmo a los objetivos centrales de la conferen-
cia: una convocatoria global a la acción decentralizada en todo el mundo del 16 al 20 de Mayo, 
durante la reunión del G8 y segunda Conferencia Ministerial de la OMC, que celebrará el 50 
aniversario de los acuerdos de “libre” comercio del GATT/OMC. Un grupo de prensa formado 
por activistas de base de diferentes partes del mundo estará presente en Ginebra para centrali-
zar información e informar a la prensa internacional y la red de la AGP sobre las protestas que 
tengan lugar en todo el mundo. La resistencia al “nuevo orden mundial” también será global.

El comité de acogida de Ginebra da las gracias a cada delegad@ por haber venido. Su 
presencia no ha dado una ocasión única para juntarnos nosotr@s también, para vivir de modo 
concreto y colectivo (ya sea cocinando la cena o transportando colchones) nuestro suenho de 
un mundo con menos “libre” comercio y más intercambios libres. Estamos orgullos@s y felices 
de haberles recibido.

El Comité de Acogida de Ginebra

[2] Manifiesto de la Acción Global de los Pueblos ¡modificado en la <3ª conferen-

cia> de la AGP en Cochabamba!
(Borrador de trabajo - fecha límite para comentarios: 30de Abril 1998. Manden sus comen-

tarios, si es posible en castellano e inglés, a: agpweb (AT) lists.riseup.net o al fax +41-22-344 
4731)

[Nota de los editores de la red: puesto que nos han llegado muy pocos comentarios hasta 
la fecha, se ha decidido dejar el manifiesto como está hasta la segunda conferencia de la AGP 
en Bangalore, India, que tendrá lugar durante los primeros días de abril de 1999. En cambio, 
os enviamos documentación y os animamos a discutir sobre el manifiesto, como preparación 
para reescribirlo en la conferencia de Bangalore.]

“No podemos tomar la comunión en los altares de una cultura dominante que confunde 
valor con precio y convierte a los países y los pueblos en mercancías.” -- Eduardo Galeano

“Si solamente vienes a ayudarme, te puedes volver a casa. Pero si consideras mi lucha 
como parte de la lucha por tu propia sobrevivencia, entonces quizá podemos trabajar juntos.” 
-- Mujer aborigen

I
Vivimos en una época en la que el capital, con el apoyo de agencias internacionales como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y otras instituciones, está forzando la reforma de las políticas nacionales con el 
objetivo de fortalecer su control global de la vida política, económica y cultural.
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El capital siempre ha sido global. Su búsqueda sin fronteras de expansión y lucro no re-
conoce límites. Desde el comercio de esclavos a la colonización imperial de pueblos, tierras y 
culturas a lo largo y ancho del planeta, la acumulación capitalista siempre se ha alimentado de 
la sangre y las lágrimas de los pueblos del mundo. Este proceso de destrucción y miseria sólo se 
ha visto restringido por la resistencia de los movimientos de base.

Actualmente, el capital despliega una nueva estrategia para afirmar su poder y neutralizar 
la resistencia popular. Su nombre es globalización económica y consiste en desmantelar las 
limitaciones nacionales al comercio y a la libre circulación de capitales.

Los efectos de la globalización se expanden por el tejido de sociedades y comunidades del 
mundo, absorbiendo a sus pueblos en un gigantesco sistema único, con el objetivo extraer ga-
nancias y controlar a los pueblos y a la naturaleza. Palabras como “globalización”, “liberalizaci-
ón” y “deregulación” no son más que el disfraz de las crecientes disparidades en las condiciones 
de vida de las élites y las masas, tanto en los países privilegiados como en los “periféricos”.

El fenómeno más nuevo y quizá más importante del proceso de globalización es la emer-
gencia de acuerdos comerciales como instrumentos claves para la acumulación y el control. La 
OMC es, con gran diferencia, la institución más importante para el desarrollo y la implemen-
tación de estos acuerdos comerciales. Se ha transformado en el vehículo preferido por el capital 
transnacional para llevar a la práctica su gobierno económico mundial. La Ronda Uruguay ex-
pandió ampliamente el espectro del sistema multilateral de comercio (los acuerdos bajo la égida 
de la OMC) de modo que ya no solamente constituye comercio en bienes manufacturados. 
Los acuerdos de la OMC abarcan ahora también el comercio agrícola, el comercio de servicios, 
los derechos de propiedad intelectual y las medidas de inversión. Esta expansión tiene efectos 
muy significativos tanto en asuntos económicos como no económicos. Por ejemplo, el Acuerdo 
General de Comercio de Servicios tendrá efectos de largo alcance en las culturas del mundo. 
Igualmente, los Acuerdos sobre Propiedad Intelectual relacionada al Comercio (TRIPs por su 
sigla en inglés) y las presiones unilaterales, especialmente sobre los países ricos en biodiversi-
dad, están forzando a estos países ha adoptar nuevas legislaciones que establecen la aplicación 
de sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida, con consecuencias desastrosas para 
la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El sistema multilateral de comercio, a través de la 
OMC, tiene un tremendo impacto en la conformación de las políticas nacionales, tanto sociales 
como económicas, y por lo tanto define y restringe las opciones de desarrollo.

Los acuerdos comerciales también están proliferando a nivel regional. El TLC (Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte) es el prototipo de acuerdos regionales legalmente vincu-
lantes, que abarca países privilegiados y del tercer mundo, y cuyo modelo se trata de expandir a 
todas las Américas. APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) es otro modelo que incluye 
los dos tipos de países, y está siendo usado para forzar nuevos acuerdos en el marco de la OMC. 
El Tratado de Maastricht es, por supuesto, el ejemplo más importante de acuerdos legalmente 
vinculantes entre países privilegiados. También han surgido acuerdos regionales entre países 
del tercer mundo, como ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático), SADC 
(Cooperación para el Desarrollo de Africa del Sur), SAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de los 
países del Sudeste Asiático) y MERCOSUR (Mercado Común del Sur). Todos estos acuerdos 
regionales implican la transferencia del poder de decisión desde el nivel nacional a instituciones 
supranacionales, que están aún más distantes de la gente y son aún menos democráticas que los 
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estados-nación.
Como si esto no fuera suficiente, los países privilegiados están promoviendo un nuevo 

acuerdo: el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) para ampliar los derechos de los 
inversores extranjeros mucho más allá de sus posiciones actuales en la mayoría de los países, 
y para restringir severamente los derechos y poderes de los gobiernos para regular la entrada, 
establecimiento y operaciones de las empresas e inversores extranjeros. Actualmente éste es el 
intento más importante de extender la globalización económica y la “liberalización económi-
ca”. El AMI aboliría el poder y el derecho legítimo y soberano de los pueblos a determinar sus 
propias políticas económicas, sociales y culturales.

Todas estas instituciones y acuerdos comparten los mismos objetivos: proveer movilidad 
para los bienes, servicios y capitales, aumentar el control del capital transnacional sobre los 
pueblos y la naturaleza, transferir el poder a instituciones distantes y no democráticas, eliminar 
las posibilidades de un desarrollo basado en las comunidades y en economías autosuficientes 
y limitar la libertad de los pueblos para construir sociedades basadas en sus propios valores 
humanos.

Globalización económica, poder y el “descenso en espiral”
La globalización económica ha engendrado nuevas formas de acumulación de riqueza y 

poder. La acumulación de riqueza tiene lugar a escala global, a una velocidad creciente, con-
trolada por empresas e inversores transnacionales. Mientras que el capital se ha vuelto global, 
las políticas de redistribución siguen siendo responsabilidad de los gobiernos nacionales, que 
no tienen posibilidades, y en la mayoría de los casos tampoco la voluntad, de actuar contra los 
intereses del capital transnacional.

Esta asimetría está provocando una redistribución acelerada de poder a nivel global, forta-
leciendo lo que usualmente se denomina como “poder corporativo”. En este peculiar sistema 
político, el capital global determina el orden del día económico y social a escala global con la 
ayuda de grupos “informales” de cabildeo extremadamente influyentes, como el Foro Econó-
mico Mundial. Estos grupos corporativos de cabildeo dan sus instrucciones a los gobiernos en 
forma de recomendaciones, que los gobiernos siguen, ya que los pocos que rehusan obedecer los 
“consejos” de los grupos de cabildeo de las corporaciones ven sus divisas atacadas por los espe-
culadores y sus economías debilitadas por el éxodo de los inversores. Los acuerdos comerciales 
regionales y multilaterales han fortalecido la influencia de los grupos corporativos de cabildeo. 
Con su ayuda, se están imponiendo políticas neoliberales en todo el mundo.

Estas políticas neoliberales están creando tensiones sociales globales, similares a las que se 
dieron a escala nacional durante las primeras etapas de la industrialización: mientras que crece 
el número de billonari@s, más y más gente en todo el mundo se encuentra en un sistema que no 
les ofrece lugar en la producción ni acceso al consumo. Esta desesperación, combinada con la 
libre movilidad del capital, ofrece a los inversores transnacionales el mejor ambiente imaginable 
para enfrentar tanto a trabajador@s como a gobiernos entre sí. El resultado es una “descenso 
en espiral” de las condiciones sociales y ambientales, y el desmantelamiento de las políticas 
de redistribución (impuestos progresivos, sistemas de seguridad social, reducción de horas de 
trabajo, etc.). Se crea un círculo vicioso, donde se acrecienta la concentración de la “demanda 
efectiva” en las manos de las élites transnacionales, mientras más y más gente no puede satisfa-
cer sus necesidades básicas.
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Estos procesos de exclusión y acumulación mundial llevan a un ataque global contra los 
derechos humanos más elementales, con consecuencias muy visibles: miseria, hambre, falta de 
vivienda, desempleo, deterioro de las condiciones de salud, no acceso a la tierra, analfabetis-
mo, agudización de las desigualdades de género, crecimiento explosivo del sector “informal” 
y las economías sumergidas (particularmente la producción y tráfico de drogas), destrucción 
de la vida comunitaria, recortes en los servicios sociales y derechos laborales, aumento de la 
violencia en todos los niveles de la sociedad, aceleración de la destrucción ambiental, creciente 
intolerancia racial, étnica y religiosa, migraciones masivas (por razones económicas, políticas y 
ambientales), aumento de la represión y el control militar, etc.

Explotación, trabajo y medios de vida
La globalización del capital ha despojado en un grado altamente significativo a l@s traba-

jador@s de su posibilidad de confrontarse o negociar con el capital en un contexto nacional. 
La mayoría de los sindicatos convencionales (particularmente en los países privilegiados) han 
aceptado su derrota a manos de la economía global y renuncian volutariamente a las conquistas 
ganadas con las lágrimas y la sangre de generaciones de trabajadores. De acuerdo con las exi-
gencias del capital transnacional, han canjeado la solidaridad por la “competitividad internacio-
nal”, y los derechos laborales por la “flexibilidad del mercado laboral”. Ahora están fomentando 
activamente la introducción de una cláusula “social” en el sistema multilateral de comercio, que 
dará a los países privilegiados una herramienta para el proteccionismo selectivo, unilateral y 
neocolonialista, con el efecto de aumentar la pobreza en lugar de atacarla en su raíz.

Los grupos de derecha en los países privilegiados, a menudo acusan a los países del tercer 
mundo por el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en 
sus países. Dicen que los pueblos del Sur están secuestrando el capital del Norte con ayuda de 
mano de obra barata, regulaciones laborales y ambientales débiles o inexistentes y bajos impu-
estos, y que las exportaciones del Sur están llevando a los productores del Norte a la bancarrota. 
Si bien es cierto que una pequenha proporción de la producción ha sido trasladada desde países 
privilegiados a países del tercer mundo (especialmente en sectores específicos como el textil y 
la microelectrónica), las adolescentes que sacrifican su salud trabajando por salarios miserables 
en fábricas de las transnacionales difícilmente puedan ser culpadas de la dislocación social cre-
ada por la libertad de movimientos del capital. Además, la mayor parte de los reasentamientos 
tienen lugar entre los países ricos, y apenas pequenhas fracciones de las inversiones van a los 
países del tercer mundo (e incluso algunas inversiones van al Norte desde países considerados 
convencionalmente como “subdesarrollados”). Y la amenaza de reasentamiento a otro país rico 
- el tipo más común de reasentamiento -, es tan efectivo para chantajear a l@s trabajador@s 
como la amenaza de traslado hacia un país del tercer mundo. Finalmente, la causa principal 
del desempleo en los países privilegiados es la introducción de tecnologías de “racionalización”, 
sobre las cuáles los pueblos del tercer mundo no tienen ninguna influencia. En resumen, el 
aumento de la explotación es responsabilidad de los capitalistas, no de los pueblos.

Much@s defensor@s del “desarrollo” dan la bienvenida a la libre movilidad de capital desde 
los países privilegiados al tercer mundo como una contribución positiva para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de l@s pobres, ya que las inversiones extranjeras supuestamente 
producen empleo y medios de vida. Olvidan que el impacto social positivo de las inversiones 
extranjeras está limitado por su propia naturaleza, ya que las corporaciones transnacionales 
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solamente mantienen su dinero en países del tercer mundo mientras las políticas de esos países 
les permitan seguir explotando la miseria y la desesperación de sus poblaciones. El mercado fi-
nanciero impone fuertes castigos a los países que se atreven a adoptar cualquier tipo de política 
que pudieran tener como resultado un aumento del nivel de vida internos, tal como se vio, por 
ejemplo, en el abrupto fin dado a las tímidas políticas de redistribución que intentó Mitterrand 
en Francia en 1981. También la crisis mexicana de 1994 y las recientes crisis en Asia Oriental, 
que pueden ser presentadas por los medios de comunicación como resultado de técnicas de 
administración deficientes, son buenos ejemplos del impacto de la dominación corporativa que 
se hace más fuerte cada día tanto en los países privilegiados como en el tercer mundo, condici-
onando todas y cada una de las políticas sociales y económicas.

Aquell@s que creen en los efectos sociales beneficiosos del “libre” mercado, también olvi-
dan que los impactos del capital transnacional no se limitan a la creación de empleos mal paga-
dos. La mayor parte de las inversiones extranjeras directas (dos tercios según cifras de Naciones 
Unidas) tanto en países privilegiados como del tercer mundo, consiste en la apropiación de 
empresas nacionales por parte de corporaciones transnacionales, lo cual tiene como resultado 
típico la destrucción de empleos. Y las corporaciones transnacionales nunca viene solas con su 
dinero, también traen sus productos extranjeros al país, logrando expulsar del mercado a un 
gran número de empresas y agricultores locales, o forzándolos a producir en condiciones aún 
más inhumanas. Finalmente, la mayor parte de las inversiones extranjeras provocan la explota-
ción insustentable de los recursos naturales, que resulta a su vez en la desposesión irreversible de 
los medios de vida de diversas comunidades de pueblos indígenas, campesin@s, grupos étnicos, 
etc.

Rechazamos la idea de que el “libre” comercio crea empleo y aumenta el bienestar, y la su-
posición de que puede contribuir a aliviar la pobreza. Pero también rechazamos enérgicamente 
la alternativa derechista de un capitalismo nacional más fuerte, así como la alternativa fascista 
de un estado autoritario que centralice el control que ahora tienen las corporaciones. Nuestra 
lucha se dirige a reclamar los medios de producción, rescatándolos de las manos del capital na-
cional y transnacional, con el objetivo de crear medios de vida libres, sustentables y controlados 
por las comunidades, basados en la solidaridad y en la satisfacción de las necesidades y no en la 
explotación y la ambición.

La opresión de género
La globalización y las políticas neoliberales se construyen sobre las desigualdades au-

mentándolas, incluyendo la desigualdad de géneros. El sistema de poder basado en roles de gé-
nero en una economía globalizada, tal como la mayoría de los sistemas tradicionales, promueve 
la explotación de las mujeres como trabajadoras, como sustento de sus familias y como objetos 
sexuales.

Las mujeres son responsables de crear, educar, alimentar, vestir, disciplinar y encaminar a 
sus hij@s como futura fuerza global de trabajo. Se utilizadas como mano de obra barata y dócil 
en las ocupaciones más explotadoras de empleo, como en las maquiladoras de la industria textil 
y de microelectrónica. Forzadas a salir de sus lugares de origen por la pobreza causada por la 
globalización, muchas mujeres buscan empleo en países extranjeros, a menudo como inmigran-
tes ilegales, sujetas a terribles condiciones de trabajo e inseguridad. La explotación del cuerpo 
en la prostitución es un elemento importante del comercio mundial, e incluye ninhas desde los 
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10 anhos. Son utilizadas por la economía mundial a través de diversas formas de explotación y 
mercantilización.

Se espera que las mujeres solamente sean activas en sus propia casa. Aunque éste nunca 
ha sido el caso, esta expectativa ha sido argumentada para negarles su papel en los asuntos 
públicos. El sistema económico también hace uso de estos roles de género, identificando a las 
mujeres como la causa de muchos problemas sociales y ambientales. Se afirma que la crisis 
ambiental es causada por las mujeres que tienen demasiad@s hij@s (en lugar de ser causada por 
los ricos, que consumen demasiados recursos). En forma similar, el hecho de que las mujeres 
tengan salarios más bajos que los de los hombres, bajo el supuesto de que su remuneración es 
solamente una entrada suplementaria a la economía hogarenha, es usado para hacerlas respon-
sables del desempleo masculino y la reducción de los salarios. Como resultado, las mujeres son 
usadas como chivos expiatorios, declaradas culpables de crear la misma miseria que las oprime, 
en lugar de desenmascarar al capital global como el culpable de la catástrofe social y ambiental. 
Esta estigmatización ideológica se agrega a la violencia física que sufren cotidianamente mujeres 
de todos los rincones del planeta.

El patriarcado y el sistema de géneros se asienta firmemente en la idea de la naturalidad y 
exclusividad de la heterosexualidad. La mayoría de los sistemas y estructuras sociales rechazan 
violentamente cualquier otra forma de actividad o expresión sexual y esta limitación de la liber-
tad es utilizada para perpetuarlos roles de género del patriarcado.

La eliminación del patriarcado y el fin de todas las formas de discriminación de género 
requiere de un compromiso abierto contra el mercado global. Igualmente es vital que aquell@s 
que luchan contra el capital global, comprendan y rechacen la explotación y la marginalización 
de las mujeres participando en la lucha contra la homofobia. Necesitamos desarrollar nuevas 
culturas que representen alternativas reales a estas viejas y nuevas formas de opresión.

Las lucha de los pueblos indígenas por la supervivencia
Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen una larga historia de resistencia contra la 

destrucción provocada por el capitalismo. Hoy están confrontados con el proyecto de globali-
zación neoliberal como un instrumento del capital transnacional para la neo-colonización y la 
exterminación. Las companhías transnacionales están invandiendo violentamente los últimos 
refugios de los pueblos indígenas, violando sus territorios, hábitats y recursos, destruyendo sus 
formas de vida y muchas veces perpetrando directamente su genocidio. Los estados-nación 
permiten y muchas veces promueven activamente estas violaciones, a pesar de su compromiso 
de respetar los derechos indígenas, reflejados en diversas declaraciones, acuerdos y convenios.

Las corporaciones están robando conocimientos ancestrales y patentándolos para su propio 
beneficio y lucro. Esto significa que los pueblos indígenas y el resto de la humanidad deberán 
pagar para acceder al conocimiento, que está siendo transformado en mercancía. Además, par-
tes del cuerpo de los propios indígenas están siendo patentados por corporaciones transnacio-
nales y por la administración estadounidense, bajo los auspicios del Programa de Diversidad 
Genética Humana. Nos oponemos al patentamiento de toda forma de vida, incluyendo el 
genoma humano y al control monopólico de las semillas, medicinas y sistemas de conocimiento 
tradicionales.

La lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios (incluyendo el subsuelo) 
y sociedades, está llevando a una represión creciente contra ellos y a la militarización de sus 
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territorios, forzándolos a sacrificar sus vidas o su libertad. Esta lucha continuará hasta que los 
derechos de los pueblos indígenas a la autonomía territorial sea plenamente respetada en todo 
el mundo.

Grupos étnicos oprimidos
Las comunidades negras de origen africano en las Américas sufrieron durante siglos una 

explotación violenta e inhumana, así como su aniquilación física. Su mano de obra fue usada 
como una herramienta fundamental para la acumulación de capital, tanto en las Américas 
como en Europa. Frente a esta opresión, l@s afroamerican@s han creado procesos de comu-
nidades para la organización y la resistencia cultural. Actualmente estas comunidades negras 
están sufriendo los efectos de megaproyectos de “desarrollo” en sus territorios y la invasión de 
sus tierras por grandes terratenientes, lo que conduce a desplazamientos masivos, a la alienación 
y miseria cultural, y muchas veces a la represión y a la muerte.

Situaciones similares son sufridas por otros pueblos, tales como los gitanos, los kurdos, los 
saharauis, etc. Estos pueblos son forzados a luchar por su derecho a vivir dignamente frente a 
estados-nación que reprimen sus identidades y su autonomía, y les imponen su incorporación 
en sociedades homogéneas. Muchos de estos grupos son vistos como amenazas por los poderes 
dominantes, dado que reclaman y practican su derecho a la diversidad cultural y la autonomía.

Ataque masivo a la naturaleza y a la agricultura
La tierra, el agua, los bosques, la vida silvestre y acuática, los recursos minerales, no son 

mercancías, sino recursos indispensables para la vida. Durante décadas, los poderes que han 
surgido del dinero y el mercado, han incrementado sus beneficios y su control sobre las políticas 
y las economías, usurpando estos recursos a costa de las vidas y las culturas de vastas mayorías 
en todo el mundo. Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI y ahora la OMC, actuando 
junto a las multinacionales y en alianza con los gobiernos nacionales, han facilitado las mani-
pulaciones para apropiarse del medio ambiente. El resultado es la devastación ambiental, un 
inmanejable y trágico desplazamiento social y el empobrecimiento de la diversidad cultural y 
biológica, cuya capacidad de regeneración y recuperación se ha perdido en gran parte, sin com-
pensación para quienes dependen de ella.

Las desigualdades provocadas por el capital nacional y global, tanto dentro de los países 
como entre ellos, han aumentado profundamente, mientras los ricos siguen expoliando los 
recursos naturales de las comunidades y de l@s campesin@s, l@s pescador@s, las poblaciones 
tribales e indígenas, las mujeres, l@s más desfavorecid@s, aplastando a l@s que ya están siendo 
pisotead@s. La administración centralizada de los recursos impuesta por los acuerdos comer-
ciales y de inversión, no deja lugar a la sustentabilidad intergeneracional e intrageneracional. 
Solamente sirve a los designios de los poderes que han disenhado y ratificado estos acuerdos: la 
acumulación de poder y riquezas para sí mismos.

Las tecnologías insustentables y con grandes necesidades de capital han jugado un papel 
muy importante en la masacre de la naturaleza y la agricultura. Las tecnologías de la Revolu-
ción Verde han causado una debacle ambiental y social en todos los lugares donde han sido 
aplicadas, creando exclusión y hambre en lugar de eliminarlas. Ahora han surgido las nuevas 
biotecnologías y las patentes sobre la vida, como una de las armas más poderosas y peligrosas 
de las corporaciones para controlar los sistemas alimentarios en todo el mundo. La ingeniería 
genética y las patentes sobre la vida deben ser rechazadas, ya que el potencial de los impactos 
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sociales y ambientales es el más alto de la historia de la humanidad.
Luchando contra el paradigma capitalista global, l@s no privilegiad@s de todo el mundo 

trabajamos por la regeneración de nuestra herencia natural y la reconstrucción de comunidades 
integradas e igualitarias. Tenemos la visión de una economía y política descentralizadas, basada 
en los derechos de las comunidades al uso sustentable de los recursos naturales y a planificar 
nuestro propio desarrollo, con igualdad y autosuficiencia como valores básicos. En vez de pri-
oridades distorsionadas impuestas a través de disenhos globales en sectores tales como trans-
porte, infraestructura y energía, y tecnologías con uso intensivo de energía, afirmamos nuestro 
derecho a vivir satisfaciendo las necesidades básicas de tod@s, eliminando la ambición de la 
minoría consumista. Respetando los conocimientos tradicionales y las culturas acordes con los 
valores de igualdad, justicia y sostenibilidad, nos comprometemos a desarrollar formas creativas 
para utilizar y distribuir con justicia nuestros recursos naturales.

Cultura
Otro aspecto importante de la globalización, tal como está orquestada por la OMC y otras 

agencias internacionales, es la transformación de la cultura en mercancía y su comercialización, 
la apropiación de la diversidad para cooptarla e integrarla en el proceso de acumulación capita-
lista. Este proceso de homogeneización por parte de los medios masivos de comunicación, no 
sólo contribuye a la quiebra de las redes sociales y culturales de las comunidades locales, sino 
también destruye la esencia y el significado de la cultura.

La diversidad cultural no sólo tiene un valor inconmensurable por sí misma, como reflejo 
de la creatividad y el potencial humano, también constituye una herramienta fundamental para 
la resistencia y la autoconfianza. Por esto mismo, ya desde el colonialismo, la homogeneización 
cultural ha sido una de las herramientas más importantes para el control centralizado. En el 
pasado la eliminación de la diversidad cultural fue fundamentalmente realizada por la Iglesia 
y por la imposición del lenguaje de los colonizadores. Hoy los medios de comunicación y la 
cultura consumista de las corporaciones son los principales agentes de la mercantilización y ho-
mogeneización de la diversidad cultural. Los resultados de este proceso no son sólo una pérdida 
fundamental de la herencia de la humanidad; también se ha creado una alarmante dependencia 
de la cultura capitalista de consumo masivo, una dependencia que es mucho más profunda en 
su naturaleza y mucho más difícil de eliminar que la dependencia política o económica.

El control sobre la cultura debe ser arrancado de las manos de las corporaciones y recla-
mado por las comunidades para sí. Autoconfianza, autosuficiencia y libertad sólo son posibles 
sobre las bases de una diversidad cultural viva que haga posible a los pueblos determinar inde-
pendientemente todos y cada uno de los aspectos de su vida. Estamos profundamente compro-
metid@s a la liberación cultural en todas las áreas de la vida, desde la comida a las películas, 
desde la música a los medios decomunicación. Vamos a contribuir con nuestra acción directa 
al desmantelamiento de la cultura corporativa y a la refundación de espacios para la creatividad 
genuina.

Conocimiento y tecnología
La ciencia y la tecnología no son neutrales ni están exentas de valores. La dominación del 

capital se basa en parte en el control de ambas. La ciencia y la tecnología occidentales han hecho 
aportes muy importantes a la humanidad, pero su dominio ha aplastado muy diversos y valio-
sos sistemas de conocimiento y tecnologías basadas en siglos de experimentación.
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La ciencia occidental se caracteriza por la producción de modelos simplificados de la reali-
dad, con propósitos de aplicación fragmentaria. Por eso, el método científico reduccionista tie-
ne una capacidad extremadamente limitada de producir conocimiento útil sobre sistemas com-
plejos y caóticos como, por ejemplo, la agricultura. Los sistemas de conocimiento y los métodos 
de producción tradicionales son mucho más efectivos, ya que están basados en observaciones 
directas de muchas generaciones y de interacciones con sistemas complejos no simplificados. 
Por esta razón, las tecnologías basadas en la “ciencia” y en el uso intensivo de capital, invari-
ablemente fracasan en lograr sus objetivos en sistemas complejos, y muchas veces provocan 
desequilibrios en estos sistemas, tal como las tecnologías de la Revolución Verde, las tecnologías 
modernas de represas hidráulicas y muchos otros ejemplos.

A pesar de sus muchos fracasos, las tecnologías de uso intensivo de capital son sistemáti-
camente tratadas como superiores a las tecnologías tradicionales, éstas últimas muchas veces 
de uso intensivo de trabajo. Esta discriminación ideológica trae como resultado desempleo, 
endeudamientos y, lo más importante, la pérdida de un cuerpo invalorable de conocimientos 
y tecnologías acumuladas durante siglos. El conocimiento tradicional, muchas veces manejado 
por mujeres, ha sido hasta hace poco tiempo rechazado como “superstición” y “brujería” por 
los académicos y científicos occidentales, mayoritariamente masculinos. Su “racionalismo” y 
“modernización” ha tratado por siglos de destruirlo irreversiblemente. Sin embargo, la indus-
tria corporativa farmacéutica y agrícola ha descubierto recientemente el valor y el potencial del 
conocimiento tradicional y lo está robando, patentando y mercantilizando para su propio lucro.

La tecnología de uso intensivo de capital, ha sido disenhada, promovida, comercializada 
e impuesta para servir al proceso de la globalización del capital. Como el uso de tecnologías 
tiene una influencia muy importante en la vida social e individual, la gente debería tener la 
posibilidad de libre elección, el acceso y control sobre las tecnologías. Solamente las tecnologías 
que pueden ser administradas, operadas y controladas por la gente desde lo local, deberían ser 
consideradas válidas. También el control de las formas en que se produce y disenha la tecnolo-
gía y sus alcances y finalidades, deberían estar inspirados en los principios éticos de solidaridad, 
cooperación mutua y sentido común. Actualmente los principios subyacentes a la producción 
de tecnología son exactamente lo contrario: lucro, competencia y la producción deliberada de 
obsolescencia. El proceso de empoderamiento pasa por del control de los pueblos de la utiliza-
ción y producción de tecnología.

Educación y juventud
El contenido de los sistemas educativos actuales está cada vez más condicionado a las de-

mandas de producción dictadas por las multinacionales. Los intereses y requerimientos de la 
globalización económica llevan a una creciente mercantilización de la educación. La disminuci-
ón de los presupuestos públicos propicia el desarrollo de la educación privada y las condiciones 
laborales del gremio de trabajador@s de la educación pública están siendo erosionadas a causa 
de los Programas de Ajuste Estructural. Cada vez más, aprender se convierte en un proceso 
que aumenta las desigualdades en las sociedades. Aún ahora los sistemas de educación pública, 
y sobre todo las universidades, se hacen inaccesibles para amplios sectores de la sociedad. El 
aprendizaje de humanidades (historia, filosofía, etc.) y el desarrollo de un pensamiento crítico 
está siendo desmantelado por una educación que se encuentra al servicio de los intereses del 
proceso de globalización, en el que predominan los valores de la competitividad. L@s estudian-
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tes pasan más tiempo aprendendiendo cómo competir entre ellos que desarrollando su propio 
crecimiento personal, su capacidad crítica y su potencial para transformar la sociedad.

La educación, en tanto que herramienta para el cambio social, requiere educador@s crític@s 
y académic@s con capacidad de confrontación, en todos los sistemas educativos. La educación 
basada en la comunidad puede provocar procesos de aprendizaje junto a los movimientos soci-
ales. El derecho a la información es esencial para el trabajo de dichos movimientos. El acceso 
restringido y desigual al aprendizaje de idiomas, en particular para las mujeres, impide la par-
ticipación política. La consecución de estas herramientas es una forma de reforzar y reconstuir 
valores humanos, aunque la educación formal está siendo mercantilizada como vehículo para 
llegar al mercado global. Esto se realiza a través de las inversiones de las multinacionales en la 
investigación y por la promoción de conocimientos orientados hacia las capacitaciones requeri-
das en el mercado. La dominación de los medios de comunicación masivos debería ser disuelta 
y el derecho a reproducir nuestros propios conocimientos y culturas debería ser reconocido y 
apoyado.

Sin embargo, para much@s ninh@s en el mundo, la mercantilización de la educación no 
llega ni a plantearse, ya que ell@s mism@s están siendo mercantilizad@s como mano de obra 
explotada y como objetos sexuales, sufriendo además niveles inhumanos de violencia. La glo-
balización económica es la raíz de la pesadilla cotidiana de un número creciente de ninh@s 
explotad@s. Sus destinos muestran las consecuencias más horribles de la miseria generada por 
el mercado global.

Militarización
La globalización está agravando crisis complejas y crecientes, que aumentan las tensiones 

y conflictos. La necesidad de lidiar con este desorden creciente está intensificando la milita-
rización y la represión (más policía, detenciones, cárceles, prisioneros) en nuestras sociedades. 
Las instituciones militares como la OTAN - dominada por E.E.U.U. - que organizan a otros 
poderes del Norte, están entre los principales instrumentos que mantienen este orden mundial 
desigual e injusto. El servicio militar obligatorio en muchos países trata de adoctrinar a los 
jóvenes para justificar el militarismo. Igualmente los medios de comunicación y la cultura 
corporativa glorifican lo militar y exaltan el uso de la violencia. Bajo las fachadas de estructuras 
democráticas se está dando un aumento de la militarización de los Estados, que en muchos 
casos se vale de grupos paramilitares sin rostro para aplicar y defender los intereses del capital.

Al mismo tiempo el complejo industrial-militar, uno de los pilares fundamentales del sis-
tema económico global, es controlado por enormes corporaciones. La OMC, deja formalmente 
los asuntos de la defensa a los Estados, pero el sector militar, de hecho, es una parte fundamen-
tal del campo de búsqueda de lucro privado.

La AGP hace un llamando por el desmantelamiento de las armas nucleares y todas las 
armas de destrucción masiva. La Corte Mundial de La Haya ha declarado recientemente que 
las armas nucleares violan el derecho internacional y ha pedido a todos los países con armas 
nucleares que las desmantelen. Esto significa que la estrategia de la OTAN, basada en el posible 
uso de armas nucleares, supone un crimen contra la humanidad.

Migración y discriminación
El régimen neoliberal provee libertad de movimientos al capital, pero le niega libertad de 

movimientos a los seres humanos. Las barreras legales a la migración son reforzadas constante-
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mente, al tiempo que la destrucción masiva de formas de vida y la concentración de la riqueza 
en los países privilegiados desarraigan a millones de personas, forzándolos a buscar empleo lejos 
de sus hogares.

L@s migrantes están, por esa razón, en una situación cada vez más precaria y a menudo 
ilegal, conviertiéndose en blanco fácil de los explotadores. Son los chivos expiatorios, a quienes 
las derechas políticas utilizan, para canalizar las frustraciones de las poblaciones locales. La 
solidaridad con l@s migrantes es hoy más importante que nunca. No hay humanos ilegales, 
solamente hay leyes inhumanas.

El racismo, la xenofobia, el sistema de castas y la intolerancia religiosa son usadas para di-
vidirnos, y deben ser resistidos desde todos los frentes. Celebramos la diversidad de culturas y 
comunidades, y no ponemos a nadie por arriba de otro u otra.

* * *
La OMC, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones que promueven la globalización 

y la liberalización, quieren hacernos creer en los efectos beneficiosos de la competencia global. 
Sus acuerdos y políticas constituyen violaciones directas a los derechos humanos básicos (in-
cluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y laborales), establecidos en los 
códigos de leyes internacionales y de muchas constituciones nacionales, y en las concepciones 
más básicas de la gente sobre la dignidad humana. Hemos visto bastante de estas políticas in-
humanas. Rechazamos los principios de competencia y competitividad como solución para los 
problemas de los pueblos. Sólo han llevado a la destrucción de los pequenhos productores y de 
las economías locales. El neo-liberalismo es el verdadero enemigo de la liberación económica.

II
El capitalismo está cortando las frágiles riendas que las sociedades han conseguido ponerle 

durante siglos de luchas en contextos nacionales. Conserva vivos los estados-nación solamente 
para que cumplan su papel de control y represión, mientras crea un nuevo sistema regulador 
transnacional que facilite sus operaciones globales. No podemos enfrentarnos al capitalismo 
transnacional con las mismas armas que tradicionalmente usamos en el contexto nacional. 
En este nuevo mundo globalizado necesitamos inventar nuevas formas de lucha y solidaridad, 
nuevas metas y estrategias en nuestro trabajo político. Necesitamos unir esfuerzos para crear 
espacios, a escala humana, de cooperación, igualdad, dignidad, justicia y libertad, al tiempo 
que atacamos al capital nacional y transnacional y a los acuerdos e instituciones que crean para 
consolidar su poder.

Hay muchas y diversas formas de resistencia al capitalismo global y sus consecuencias. In-
dividualmente necesitamos cambiar nuestra vida cotidiana, liberándonos de las leyes del mer-
cado y la búsqueda de lucro. Colectivamente necesitamos desarrollar formas de organización a 
diferentes niveles, reconociendo que no hay una única manera de resolver los problemas que en-
frentamos. Nuestras organizaciones deberán ser independientes de los poderes estatales y de los 
poderes económicos y basadas en la democracia directa. Estas nuevas formas de organización 
autónoma deberán surgir y arraigarses en las comunidades locales, al tiempo que practicarán la 
solidaridad internacional, creando puentes que conecten los diferentes sectores sociales, orga-
nizaciones y pueblos que ya están combatiendo la globalización a lo largo y ancho del planeta.

Estas herramientas de coordinación y empoderamiento brindan espacios para poner en 
práctica una gran diversidad de estrategias locales y de pequenha escala, desarrolladas duran-
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te décadas por los pueblos en todo el mundo, en la búsqueda de defender sus comunidades, 
barrios o colectivos del mercado global. Los vínculos directos y solidarios entre productor@s 
y consumid@res, tanto en áreas rurales como urbanas, las monedas locales, los sistemas de 
créditos sin intereses, y otros instrumentos similares, son los ladrillos para la construcción de 
economías locales, sustentables y autosuficientes, basadas en la cooperación y la solidaridad, 
y no en la competencia y el lucro. Mientras el casino financiero global gira a una velocidad 
creciente hacia la desintegración y la quiebra económica, nosotros, los pueblos, reconstruiremos 
formas de vida sustentables. Nuestros medios e inspiración emanan del conocimiento y las tec-
nologías tradicionales de los pueblos, de las casas y campos ocupados, de una fuerte y diversa 
vida cultural y una clara determinación a no obedecer ni respetar los tratados e instituciones 
que son las raíces de la miseria.

En un contexto en el que los gobiernos de todo el mundo actúan como criaturas y herra-
mientas del poder capitalista, implementando políticas neo-liberales sin ningún debate entre 
sus propias poblaciones y muchas veces tampoco entre sus representantes electos, la única alter-
nativa que queda a los pueblos es destruir esos acuerdos comerciales y restaurar para sí mismos 
una vida con democracia directa, libre de coerciones, dominación y explotación. La acción 
directa democrática, que lleva en sí misma la esencia de la desobediencia civil no violenta a los 
sistemas injustos, es por tanto el único camino posible para detener los embates de los poderes 
corporativos y estatales. También tiene el elemento esencial de la inmediatez. No juzgamos, 
sin embargo, a quienes usan otras formas de resistencia, frente a determinadas circunstancias.

Se ha vuelto urgente la necesidad de coordinar acciones para desmantelar el sistema ilegí-
timo de gobierno mundial que combina el poder transnacional, los estados nación, las institu-
ciones financieras internacionales y los acuerdos comerciales. Solamente una alianza global de 
movimientos populares, que respete la autonomía y facilite la resistencia orientada a la acción, 
puede derrotar a este emergente monstruo globalizado. Si el empobrecimiento de los pueblos 
es la agenda del neoliberalismo, el empoderamiento de los pueblos, a través de la acción directa 
constructiva y la desobediencia civil, es el programa de la Acción Global de los Pueblos contra 
el “libre comercio” y la OMC.

Afirmamos nuestra voluntad de luchar como pueblos contra todas las formas de opresión. 
Pero no sólo combatimos los males que se nos han impuesto. También estamos comprome-
tid@s a construir un nuevo mundo, como personas y comunidades cuya unidad está firmemen-
te enraizada en nuestra diversidad. Junt@s estamos dando forma a la visión de un mundo justo, 
y ya hemos comenzado a construir la verdadera prosperidad, basada en el empoderamiento 
humano, la consideración respetuosa de la naturaleza, la diversidad, la dignidad y la libertad.

Ginebra, febrero-marzo 1998

[3]. Planes de acción

“Global Street Parties” !!! 10.5.98
Los siguientes planes de acción fueron discutidos en la primera conferencia de la AGP, a 

fines de Febrero. Esta lista será completada y actualizada regularmente en la página web de 
la AGP (<http://www.agp.org>), donde también se encuentra un formulario para comunicar 
nuevas acciones. Si no tienes acceso a la red, por favor contacta: agpweb (AT) lists.riseup.net
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Las agitaciones contra la OMC comenzarán el 1 de Mayo con una manifestación nacional 
de al menos medio millón de campesin@s en Hyderabad (India), demandando que India se re-
tire inmediatamente de la de la OMC. Professor Nanjundaswamy, presidente de la Asociación 
de Campesin@s del Estado de Karnataka (KRRS) coordinará la preparación de esta manifes-
tación (swamy.krrs@axcess.net.in, fax +91-80-3302171), que será precedida por una reunión de 
tres diás de líderes de movimientos de base de todo el país en la que se discutirá una estrategia 
común para conseguir la retirada de la India de la OMC.

En el 1 de Mayo habrá movilizaciones masivas en otras ciudades contra la OMC. Una 
de las principales agitaciones tendrá lugar en Zurich, donde el comité Primero de Mayo ha 
elegido la lucha contra la OMC como tema principal para las movilizaciones (que son las más 
importantes en Suiza y una de las principales en Europa). En otras ciudades se discuten planes 
semejantes.

Acciones en Ginebra, 16 al 20 de Mayo 1998:  

• Una gran fiesta tendrá lugar en las calles de Ginebra el Sábado 16 de Mayo, dos diás 
antes del comienzo de la Conferencia Ministerial, y de modo paralelo a la reunión del 
G8 en Birmingham. La fiesta tomará las calles de Ginebra por todo el diá. Está pla-
neado organizar un tren especial desde Italia para participar en ella. Habrá entre dos 
mil y tres mil campesin@s de la UPS (el sindicato campesino local) vendiendo comida 
local en la calle (aunque esto pudiera ser pospuesto al Lunes 18). También habrá gente 
de otras ciudades suizas.

• Habrá una Marcha contra el Desempleo y la Exclusión desde varias ciudades france-
sas, que llegará a Ginebra el diá 15. La marcha, organizada por AC! (Actuar contra 
el Desempleo!), tiene el objetivo de participar en las acciones contra la Conferencia 
Ministerial de la OMC.

• Varias caravanas de ciclistas saldrán de las ciudades alemanas de Luechow (el 25 de 
Abril), Dresden (el 23 de Abril) y Giessen (el 2 de Mayo), se reunirán en Frankfurt 
el 4 de Mayo y se dirigirán juntas hacia Ginebra, para llegar el 16 de Mayo, justo a 
tiempo para la fiesta en la calle. Las caravanas, llamadas “Dinero o vida?”, pararán 
en varias ciudades en el camino (Hildesheim, Goettingen, Freiberg, Chemnitz, Gera, 
Jena, Erfurt, Haina, Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Aarau, Bern, 
Fribourg y Lausanne, probablemente también en Wittingen, Wehnsen, Seesen, Gun-
kelrode, Saasen, Offenburg y Burgdorf) para realizar actividades de conscientización. 
Contacto: WIWA Wendland c/o Abraxas, Marschtorstr. 56, D-29451 Dannenberg, 
Alemania, tel.: +49-5862-7460 or +49-5842-247 fax: +49-5861-2527, correo electr.: 
wiwawend@mail.nadir.org

• El Domingo 17 habrá un seminario para la población local y l@s activistas que se 
encuentren en Ginebra. Habrá también entrenamientos prácticos sobre técnicas de 
resistencia no violenta a la represión policial.

• El Lunes 18 (el primer diá de la Conferencia Ministerial) habrá un “Diá de Comer-
cio de los Pueblos” en Ginebra, en el que se bloquearán varios centros simbólicos del 
capitalismo global (multinacionales, restaurantes de comida rápida, bancos, etc) con 
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comercio local de pequenha escala, en el que se enlazará directamente a productor@s 
y consumidor@s. El Diá de Comercio de los Pueblos durará todo el diá, y también 
implicará el bloqueo del tráfico en la ciudad.

• El Martes 19 (el último diá de la Conferencia Ministerial) y el Miércoles 20 (el diá 
en el que se celebrará el 50 aniversario del GATT) habrá más acciones, que aún están 
siendo discutidas.

• Durante todo el periodo del 15 al 20 habrá un equipo de prensa formado por represen-
tantes de movimientos de base de todos los continentes, que recibirá todo tipo de mate-
riales para la prensa (comunicados, fotografiás, videos, etc) de lo que ocurre en Ginebra 
y en otras ciudades del mundo y lo pasará a la prensa internacional acreditada en Gine-
bra para cubrir la Conferencia Ministerial. También organizará tres grandes conferen-
cias de prensa con l@s principales líderes de movimientos de base de todo el mundo.  

Otras acciones contra la OMC
• El Foro Mundial de Pescadores, que ha sido formado en 25 países, está planificando 

programas de agitación en todo el mundo. También, una huelga mundial está siendo 
planificada para el Diá Mundial de la Pesca en Noviembre. Estas acciones están siendo 
coordinadas por Thomas Kocherry, presidente del Foro Mundial de Pescadores (nff@
md2.vsni.net.in, fax +91-471-501376).

• El Azadi Bachao Andolan (Movimiento por la Libertad) de la India está planificando 
enviar un memorandum al presidente de la India con 10 millones de firmas, exigiendo 
que la India se salga de la OMC. Contacto: Tyagi Manoj (bks@mri.ernet.in, fax +91-
532-609407)

• En Dhaka, la capital de Bangladesh, el Foro de Unidad de Trabajador@s Textiles or-
ganizará una manifestación masiva contra la OMC, el Banco Mundial y el FMI. Esta 
acción es coordinada por Mushrefa Mishu (fax +8802-863057).

• Gira de conferencias en Bangladesh, Nepal y Sri Lanka: en estos países, el nivel de 
consciencia sobre el papel de la OMC es aún bastante bajo. Algun@s conferenciantes 
de la India harán una gira por estos países para participar en una campanha de sensi-
bilización y para discutir con movimientos interesados en este tema.

• Sábado 16 de Mayo: “Fiestas de calle” en todo el mundo, dos diás antes del comienzo 
de la Conferencia Ministerial de la OMC y durante la reunión de la G8 en Birming-
ham. Miles de personas en ciudades de toda Europa y otras partes del mundo bailarán 
simultáneamente en las calles, transformando un espacio privatizado en Festivales de 
Resistencia contra la industria petrolera y automobilística, la globalización económica 
y el poder corporativo. Contacto: Reclaim the Streets! PO Box 9656 , London N4 4JY, 
Reino Unido, tel.: +44-171-2814621, email: rts@gn.apc.org

• Habrá un “Diá sin Comercio” en varias ciudades de Estados Unidos, donde l@s acti-
vistas bloquearán el transporte de mercanciás por tren, camión y avión.

• Habrá acciones en varias ciudades canadienses del 18 al 20 de Mayo, incluyendo sesi-
ones de información, manifestaciones y algunas acciones directas.

• Varias acciones están siendo discutidas en diversos países de América Latina. Habrá 
más información en los próximos boletines.
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Estas son sólo las acciones sobre cuya celebración tenemos certeza. Más acciones 

serán anhadidas a la lista en las próximas semanas.
Otras acciones
• 2 de abril: Acciones de solidaridad con la lucha de los docentes argentinos. En esta 

fecha se cumple 1 anho de su ayuno rotativo y la instalación de la Carpa de las Digni-
dad, que se ha transformado, mucho mas allá de las reivindicaciones sobre la situación 
de los docentes, en un ejemplo de resistencia y lucha de las organizaciones de base no 
burocratizadas por la dignidad, la libertad, los derechos humanos y sociedades justas y 
solidarias. Coordina: CTERA, Argentina. mmaffei@ctera.cci.org.ar

• 10 de Abril: Movilización de las bases zapatistas en México, por el cumplimiento de los 
acuerdos de San Andrés. Movilizaciones internacionales de apoyo y denuncia. Convo-
ca FZLN, floresu@spin.com.mx

• 15-18 de Abril: Cumbre de los Pueblos de las Américas en Santiago, Chile. Cumbre 
de respuesta de la sociedad a la II Cumbre presidencial de las Américas para negociar 
el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA-FTAA). Participan organizaciones 
de todo el continente. Se realizaran los siguientes foros: ambiental, indígena, derechos 
humanos, mujer, campesino-agrario, ético, alternativas económicas, sindical. Orga-
nizan, entre otros: Red Chilena por una iniciativa de los pueblos (RECHIP) rechip@
reuna.cl, Red Mexicana Acción contra el Libre Comercio (RMALC) rmalc@laneta.
apc.org, Red Nacional de Acción Ecológica, RENACE (chilesus@rdc.cl), Alianza por 
Comercio Responsable de EE.UU y Common Frontiers de Canada.

• 17 de Abril: Movilización internacional de La Vía Campesina. Movilizaciones y accio-
nes incluyendo marchas en todo el continente, por soberanía alimentaria, derecho a la 
tierra, denuncia de la persecución y masacres de campesinos. Coordina: La Vía Cam-
pesina, coordinador para América Latina en Honduras, viacam@gbm.hn

• 22 de Abril: Se cumple un anho de la matanza en la desocupación de la residencia del 
Embajador Japonés en Perú. Movilización por la aclaración de los hechos. Llamado a 
la solidaridad internacional. Contacto: voz_rebelde@cl-hh.comlink.de

• 1 de Mayo : movilización social contra la Unión Económica y Monetaria (UEM) y 
sus consecuencias económicas, sociales y ambientales, de modo paralelo a la Cumbre 
Europea Extraordinaria (1 al 3 de Mayo), donde se decidirá qué países se unirán al 
Euro. Sindicatos y movimientos sociales y de desempleados de muchos países están 
involucrados en esta iniciativa. Contacto: Movimiento contra la Europa de Maastricht 
y la Globalización Económica, Tudescos 4, 3a ext. decha., 28004 Madrid, Estado 
Espanhol, tel.: +34- 1-5219346, fax: +34-1-5717108, email: maast@nodo50.ix.apc.org

• 8 al 12 de Mayo: acciones en las oficinas del EBRD (Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo) en toda Europa durante su reunión anual en Kiev (Ukrania) y du-
rante el diá de acción de Chernobyl. El EBRD es uno de los principales mecanismos 
para imponer un modelo occidental de desarrollo en los países de Europa Central y 
Oriental, y es responsable de la privatización de sectores completos de esas economiás. 
Actualmente está apostando fuerte por la energiá nuclear en el interés de las corporaci-
ones occidentales. Contacto: Za Zemiata - CEE Bankwatch (PO Box 975, Sofia 1000, 
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Bulgaria, Tel/fax +359-2-658216, email: ftearth@bulnet.bg) y Rainbow Keepers (PO 
Box 322, Kiev 252 187, Ukraine, tel:+38044-263- 4954 tel/fax.: +38044-550-60-68, 
email: nadia@gluk.apc.org).

12 al 16 de Junio: Reclaim Europe! (Reclama a Europa!) - foro alternativo a la cumbre de 
la Unión Europea en Cardiff (Gales). Talleres, discusiones, planificación de campanhas, mani-
festaciones, música, etc. Contacto: Reclaim Europe!, 1B Waterlow Rd, London N19 5NJ, Tel.: 
+44-171-272- 9333, Fax +44-171- 5610800, europ@globalnet.co.uk y europ@astra.global.net.
uk (escribir a ambas direcciones), Web: http://www.geocities.com/RainForest/5581/

3.3. BUTLLETÍ NÚMERO 2

Issue number 2, June 1998
Part I

Introduction

The second issue of the PGA bulletin comes full of action. About half of it consists of reports 
from the days of action that took place in the whole world as heads of state and ministers 
celebrated 50 years of “free” trade in Geneva. However, not all the action reports are in this 
issue of the bulletin: several of them will be printed in the next bulletin, like the dozens of ac-
tions that took place on the 16th of May in India, or the demonstration organized by the tex-
tile workers in Bangladesh. If you do not see your local action reported in this issue, please 
send a brief report to agpweb (AT) lists.riseup.net or to the fax number (0041) 22/ 940 20 70.

We are preparing a dossier with information and pictures of the actions that took place 
all over the world; a video is also being prepared. Please send pictures and videos of your 
actions to IAS, 5 Rue Samuel Constant, 1201 Geneva, Switzerland. And if you want to see a 
really good 52 minutes TV programme on the PGA, with footage of the actions in Geneva, 
Hyderabad, Birmingham, Prague, Montreal and Sydney, look for someone who can receive 
TV5 (the French international TV) and book the following dates in your calendars: if you 
live in Europe, Asia or Africa, you’ll have the opportunity to watch the programme on the 
30th of June at 20:00 and on the 3rd of July at 15:00 (Central European Time). If you live in 
Canada, you’ll have three opportunities to watch it: on the 14th of July at 21:00, the next day 
at 3:30 and on the 16th of July at 10:00 (always Montreal time). Finally, if you live in Latin 
America, the Caribbean or the USA, you’ll be able to watch it on the 17th of July at 20:00 
and on the 20th of July at 16:00 (always Mexico time). The programme, called “Maladies de 
la Mondialisation” (something like “The Illnesses of Globalization”) is in French, but even if 
you don’t understand it, you really shouldn’t miss it - it is a brilliant hour of PGA propagan-
da, although it was done by the official Swiss TV!

These WTO conference and the days of action are over, but the globalizing machine has not 
stopped. In Geneva it was announced that the next Ministerial Conference will take place 
in the USA in the second half of 1999. This was the only political outcome of this confe-
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rence, which otherwise consisted of cheap rhetoric to commemorate 50 years of social and 
environmental havoc. However, the next one will have a very strong significance: the MAI 
and the social clauses will be in the agenda, as well as further liberalization of agriculture, 
strengthening of the patents system and associated biopiracy, and eventually a new Millen-
nium Round of negotiations!

The growing grassroots resistance to the neoliberal regime has induced the classical respon-
se from above: the OECD and the WTO have realized that they will not remain in the dark 
anymore, and have hence decided to seduce some self-appointed “representatives of civil 
society” (i.e. NGO officials) by offering them a totally meaningless place on the negotiation 
process. We hence have to strengthen our confrontation with the institutions and treaties at 
the root of misery, sending a clear message that we are not willing to bargain with our lives 
with these illegitimate centres of power.

In order to prepare a strong, coordinated grassroots response to this neoliberal onslaught, 
the next PGA conference will take place from the 1st to the 4th of April 1999, in Bangalore 
(India). The convenors’ committee will meet at the beginning of September to set the agenda 
of this conference. Your ideas and suggestions are most welcome; please send them to agp-
web (AT) lists.riseup.net or fax them to (0041) 22/ 940 20 70.

Part II

Global Days of Action against “Free” Trade and the WTO – May 1998
Geneva

Saturday: the 16th of May found Geneva in a state of “soft siege” for the WTO Summit. 1600 
police, plus customs, army infrastructure, helicopters braced against invasion by the foreign 
hordes of PGA! Finally, not many arrived, the French marchers of “Action contre le Chôma-
ge” having been (coincidence?) repressed by the police before they even started, and practi-
cally all the Italians and Germans arrested and expulsed by the Swiss Police. Only the Swiss 
part of the fantastic bicycle and tractor caravan – looking like a kind of beautiful gypsy cir-
cus – swept in, just as 10.000 people gathered for the largest demonstration that the United 
Nations has seen since the Reagan–Gorbatchev Summit in 1984. The people came with the 
banners of all kinds of struggles against some aspect of globalization: local unions fighting 
privatizations or austerity, groups of solidarity with the south, squatters, plus many personal 
banners, musicians, and the caravan tractors towing a huge sound system. Everyone there 
agreed: stupendous, unbelievable demo. In front, holding the PGA banner (with a four meter 
high banner from India behind them) were some members of the international Convenor’s 
Committee and some other representatives of peoples’ movements that participated in the 
First PGA conference: Prof. Nanjundaswamy, KRRS (India); Joon Kyu Kim, KFL (South Ko-
rea); Patricia Teran Vega, FZLN (Mexico); Fatima Orozco, UNAG and Daniel Querol, GME 
(Nicaragua); Rafael Alegria, Via Campesina (Honduras); Virgina Hernandez, COMUTRAS 
(El Salvador); Libia Grueso, PCN (Colombia); Gilberto Oliveira, MST (Brazil); Alejandro 
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Demichelis, CTERA (Argentina); Paulo Cuinica, ORAM (Mozambique); Olga Samborska, 
CENTAVRIYA (Ukraine) and different representatives of European movements.

The demo moved like a tide of hope through the city. The banks and a couple of McDonalds 
deserved special treatment by some demonstrators, who painted and broke their windows. 
100 meters from the WTO Building (fittingly decorated with steel barriers, rolls of barbed 
wire and Police) the demo halted, and there were some moments of tension when a few ob-
jects were thrown at the police. But the tension disappeared as soon as the representatives of 
peoples’ movements spoke: of the hundreds of thousands of Indian farmers fighting against 
the WTO and the hundreds of them driven to suicide by its policies; of the defiant Zapatistas 
and the dirty war waged against them by the Mexican government; of the impact of neolibe-
ral policies on education, and much more. Then the demo moved back to a crossing and a 
street party started – complemented with a huge dinner cooked and shared in the park next 
to the crossing. On the way back to the crossing a diplomatic Mercedes of the WTO was 
overturned, which happened to be Ruggiero’s car (the head of WTO!!). At around 22h30 the 
demo came back to the city centre and was officially ended. However the sound system was 
still playing and many people were still assembled. Suddenly a small group started breaking 
all the windows in sight and the police charged. The remains of the demo retreated towards 
the park where the caravan was camping. Most of the demonstrators gathered around a fire 
and tried to calm things, but a small group (many very young kids from the quarter) conti-
nued breaking small shops and affronting the police. Many people got beaten up (especially 
the people from the caravan, who were not taking part in the fights) – several were seriously 
injured, at least one ending up in intensive care at the hospital. The police charged with tear-
gas against the camp (where there were families with small children sleeping) and provoked 
its dissolution in the middle of the night. The fighting went on until 4h30 in the morning as 
the police helicopter and searchlight attracted hundreds of the Saturday night crowd to join 
the show.

Sunday: the minister of “justice” and the yellow press (which had been advertising “riots du-
ring WTO conference” for months!) said the PGA was responsible for the riots. The conve-
nors replied that they regretted the damage to small shops but that this violence was nothing 
compared to the violence organized in the WTO building. Unfortunately, the very necessary 
internal discussions provoked by this situation resulted in rather small numbers attending 
the seminar on WTO held at the University.

Monday: police repression continued. Young people were arrested at random in the streets 
(more than 350 in four days), chained for hours to pillars in an underground parking lot, 
illegally fingerprinted and often beaten, imprisoned on vague charges or expulsed from the 
country for years. Despite all this, actions continued, demonstrating in front of Clinton’s 
hotel, blocking traffic at intersections and occupying symbols of globalization in the city, 
such as the international headquarters of the World’s biggest arms dealer (and corrupter of 
governments) Lockheed Aviation. The activists presented to the press documentary eviden-
ce stolen from Lockheed’s office of its dubious dealings with politicians and NATO generals. 
The headquarters of United Bank of Switzerland (which recently merged to make a hundred 
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billion dollar increase in profits and throw out 10.000 employees) was also occupied ... and 
filled with feathers!

Tuesday: repression and actions continued. At 18h more than a thousand persons, gagged 
and handbound (to symbolize the situation of the people with respect to the global decision 
makers) marched in silence from the station to the Island of Rousseau (author of “The Social 
Contract”) in the middle of the city to denounce the replacement of social policy by market 
forces. A symbolic burial was performed in front of his statue representing the victims of 
economic warfare, humans treated as merchandise. In the night, the riots broke out again 
(this time definitely detached from any PGA event) and lasted until the early hours. The 
police took the excuse to surround and illegally break into Artamis – a centre of alternative 
activities and artisans where the caravan had sought refuge. All sixty people on the site were 
brutally arrested. Some of the caravan participants were arrested three times in the week, 
each time for many hours without food or water.

Wednesday: PGA called for a action of non-violent civil disobedience at midday in front of 
the United Nations (where the WTO conference was taking place), with the stated intention 
of crossing the police barriers, entering and stopping the conference. After an open-air press 
conference with the convenors and a public announcement to the police of the non-vio-
lent nature of the action, several hundred people moved calmly and determinedly forward, 
some even on their knees to emphasize the non-violence. Police responded with incredible 
violence, kicking and bludgeoning under the TV cameras for more than an hour. 9 people 
were arrested and most of them severely beaten when handcuffed and in custody. The police 
told one that they would break his fingers, and then did so. Another had his nose delibera-
tely broken. The demonstrators refused to leave if their friends were not released. Finally 8 
people were freed.

Saturday 22: demonstrators gathered outside the prison, on the outskirts of the city, to cheer 
their friends inside. By Monday the authorities, under a certain pressure from some of the 
media, had released all, but almost a hundred are indicted and many foreigners are banned. 
An anti-repression committee has organized a demo since and obtained the formation of a 
parliamentary inquiry on the issue.

Evaluation: we are happy!!! Despite many errors and lack of organization, the incredible 
response of all kinds of people in Geneva and all Switzerland has at one stroke transformed 
the WTO from an unknown acronym to a very controversial institution with a very bad 
public image, at least in this country. Ruggiero was always on the defensive, since all kinds 
of NGOs, parties, and unions suddenly have started to criticize the WTO. Despite the riots, 
popular support for the PGA in Geneva is untouched and massive. Many people needed this. 
Since ‘68 there hasn’t been a movement that has grown so fast and beautifully. The success 
in Switzerland has many people asking, “is this the first flutter of a new global social move-
ment?” After so many years of saying “it’s no use resisting here, we would have to organize 
globally”, people are thinking “hey, maybe we can!”

Next steps for us: an international seminar in August, mobilizations against the MAI in 
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October, and against Davos (internationally?) in January. This was just the beginning!

 

Report of the bicycle caravan “Money or Life?”
A group of cyclists and two tractors went all the way from the North, East and centre of Ger-
many to Geneva. The caravan stopped in many different towns, where local hosts organized 
talks, video shows, demonstrations, etc. They also prepared information billboards about 
local struggles, to be added to an exhibition that grew and grew on the way to Geneva. The 
caravan left from three different places: Gorleben, Dresden and Mainz. This report is based 
on the notes taken by someone who participated in the first one. Hence, there is no report 
about the cities that were visited by the caravans from Dresden and Mainz before they met 
the Gorleben caravan.

The caravan left Gorleben, a region in the North of Germany where there is a very strong 
local resistance against a radioactive waste cemetery. There were only five people cycling 
at the beginning, along with a tractor, but many more people and one more tractor joined 
them on the way. In Hildesheim there was a little march trough the city and a meeting and 
discussion about the MAI, followed by a party. In Göttingen there was again a march in 
the city centre, which finished with a concentration at the main square. In Gunkelrode, an 
idyllic small village, the caravans from Gorleben and Dresden met. There were many visi-
tors from the surrounding areas. This was followed by the longest trip, more than 100 km 
in one day, accompanied with a storm, at the end of which the caravan arrived to Saasen. 
They got to Frankfurt the next day at about 14:00, where they entered along with the police. 
As they entered in the city, they were met by a very warm welcome, which was followed by 
a demonstration through the city centre with theatre, music and good speakers. After the 
demonstration they went to Bockenheim, where there was a concert in the evening. The next 
day the caravan and a group of locals went to a forest that will be destroyed by an expansion 
of the Frankfurt airport (which is already one of the biggest in the world), where they were 
met by the police. Finally, the support of locals convinced the police to let them in the forest, 
where they placed an information stand, and there were speeches about the caravan, the 
airport expansion, the increasing role of air traffic in trade and the globalization process, etc.

The next station was Darmstadt, where there was a demonstration at the city centre. An oil 
extracting tower was installed in the pedestrian area, which was used as stage for a street 
theatre play about the MAI. Later, at dinner, some videos about Chiapas and Gorleben were 
shown. On the way to Heidelberg the caravan was stopped for a long time by the police. 
Once in the city, there was a concentration in the centre. In Karlsruhe there was a party in a 
square that was “cleaned” of homeless people by the municipality. The homeless could return 
to the square to participate in the party, together with people from all walks of life. There was 
also a video session about displacement of people. That evening there was a very successful 
meeting about the MAI, at which the discussions lasted until deep in the night.

The next day the police “joined” the caravan most of the day, and stopped it from appro-
aching a military airport, at which a press conference was supposed to take place, forcing 
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it out of its itinerary. However, the journalists that went to the military base were brought 
to a lake where the caravan was having a rest, and the press conference could take place. 
In Freiburg there was a day-long party with information about Gentech in Biovalley (i.e. 
the concentration of Gentech in the area Strasbourg – Freiburg – Basel), and about homeless 
people living in roulettes and being kicked out by the municipality. A street was blocked to 
build up a living room, in order to draw attention to the problem of homelessness. The next 
day there was more music and information sessions in the city centre.

The next day the Swiss border had to be crossed, which had been a reason for concern for a 
long time. In order to make the crossing of the border easier, the local group from Basel built 
up a professional press agency called “synergo media”, in order to get as many journalists to 
the border as possible for the time the caravan crossed it. The strategy was successful: the 
amount of photographers and TV cameras that went to meet the caravan (along with many 
people from different Swiss cities) helped to pass the border controls without incidents. 
Once in Basel, a group of people climbed on the roof of Novartis (the merge of Ciba Geigy 
and Sandoz, once of the strongest TNCs in the world, specializing on Biotech) to represent a 
sketch about genetic engineering, after which there was a march through the street.

The next stop was Aarau. The caravan was stopped by the police from entering the city, the 
reason being that the park where they wanted to sleep was too small for them, but finally the 
caravan was allowed in the city and camped in the park, where videos were shown. The next 
day there was a stop at the nuclear power plant of Gösgen, where the streets were painted in 
a small protest. The same day the headquarters of a mining TNC was visited at Oftringen.

On the way to Bern there was another stop at the women’s prison of Hindelbank, where 
there is a majority of foreign women. There was an action to express solidarity with them, 
with music and a text in several languages. Then some people shook the prison’s wire fence, 
which was slightly damaged since it was of very low quality. The reaction of the police was 
quick: several police vans rapidly turned up, but they did not arrest anyone. In Bern there 
was a bike demonstration in the city centre, followed by a party.

The next day, on the way to Fribourg, a lot of police vans appeared on the road and stopped 
the caravan. The policemen came out with riot gear, and with equipment for tear gas and 
rubber-bullet guns. All the bike riders were taken to a place that had been previously pre-
pared by the police, where they took pictures and personal data from everyone. The reason 
for the detention was “rupture of the peace” and “qualified destruction” of the fence at the 
women’s prison the previous day – which according to them led to several tens of thousand 
Swiss Francs of damage. The arrested asked what kind of “qualification” was there on a bit 
of bent fence and why the wire was so expensive, but noone could explain it to them. The 
police also ignored the requests for medicines, food and covers (the room was rather cold). 
After a long time, all people were put in vans (separating Swiss from non-Swiss) and brought 
back to the place where their belongings had been left with some policemen to look after 
them. There they found out that all their luggage had been registered and several things were 
missing (e.g. a portable computer), but there was neither an explanation from the police 
nor a list of the things that had been taken away. The police then drove the non-Swiss to the 
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French border and expelled them from the country. As they tried to get in again, they were 
informed that they were not allowed to enter the country in two years, and that any attempt 
to cross the border could be punished with up to 2 years of prison. At that time it was 10 pm, 
and they were lucky to find a place to stay for the night.

The expelled spent the next day collecting information, writing press releases and planning 
the next steps, while the Swiss participants of the caravan continued cycling in the direction 
of Geneva (where they arrived on the 16th just in time for the Street Party). This day the 
expulsion of part of the caravan out of the country was on the TV news and in most news-
papers. The expelled group decided to go through France to the French–Swiss border just 
beside Geneva, in order to meet the Swiss caravan participants on Sunday. The meeting on 
the border was really emotive, and was accompanied with a very nice street theatre.

After that encounter the non-Swiss went back to their cities, and most of the Swiss went back 
to Geneva to participate in the rest of the actions. Many of them were victims of the police 
irruption at Artamis on the early morning of the 20th, at which the police again stole a lot of 
personal belongings of the arrested, including several video tapes of the caravan.

The notes on which this report were taken finish with the following sentences: “The caravan 
and its preparation were exhausting, stressing, chaotic and took a lot of time, effort and 
time. However we can say that we regret nothing. (...) It was an experience of solidarity and 
self-organization, of unity and diversity, of hope and strength ... and it was a contrast to the 
dominant system.”

Part III

Other News and Actions

Africa

15 Ogoni released by the Nigerian High Court

On 22nd May, fifteen of the twenty Ogoni political detainees who have been held in the same 
cell since May 1994 were granted bail by the Nigerian High Court. A ruling on bail applica-
tions by another five prisoners is expected on June 15th. They face the same politically mo-
tivated charge for which MOSOP President Ken Saro-Wiwa and eight other Ogoni leaders 
were assassinated in November 1995.

Since MOSOP began its campaign against Shell in 1993, Ogoni people have suffered sho-
otings, rapes, arbitrary arrests, mass looting, extortion, torture and imprisonment in de-
grading conditions. The Ogoni 20 have been in prison because they opposed Shell’s dirty 
operations in Nigeria and the devastation of Ogoni land through 30 years of oil drilling. Shell 
has its own private police force operating in the region, an elite detachment of the Nigerian 
police, paid by and taking orders from the company. More information: Movement for the 
Survival of the Ogoni People, mosop@gn.apc.org
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Coordinator from Oilwatch Africa detained without charges in Nigeria

Isaac Osuoka, coordinator from Oilwatch Africa, has been detained without charges in La-
gos since May 26th for the possession of ‘subversive’ materials. These were anti-Abache pos-
ters and copies of the Niger Delta Alert, a magazine issued by Environmental Rights Action 
(ERA) on the oil industry in the Delta. Abache is dead, but Isaac is still in prison. When he 
was brought in front of the Lagos. Commissioner of Police, the Commissioner asked why 
Isaac had not been shot in the first place. ERA has now found a second lawyer willing to 
work on the case. (The first lawyer was arrested when he went to visit Isaac and is still detai-
ned.) The lawyer will try to make sure that there will be an official charge against Isaac so that 
at least he can be defended. Meanwhile, ERA is asking for international action in the form 
of letters and faxes to the police officers involved. You can contact the A SEED office (aart@
aseed.antenna.nl) to receive a form letter and the addresses it should be sent to. You can also 
contact the same address to receive a copy of the report made by Human Right Watch Africa 
and of a report made for Amnesty International.

 

News on the Chad/Cameroon oil and Pipeline Project

On June 3, Chadian Parliamentary Deputy Ngarlegy Yorongar was detained by the Chadian 
Government. In an interview published in the Chadian newspaper l’Observateur in July of 
1997, Mr. Yorongar had accused the Assembly president of accepting millions of French 
francs to help finance his election campaign from the French oil company Elf. Elf has a 
large operation in Chad and is supposed to soon begin construction on a large oil pipeli-
ne through Chad and Cameroon. Along with Yorongar, two journalists from l’Observateur 
were also arrested. The trial is supposed to take place imminently. Mr. Yorongar has been the 
victim of politically motivated arrests on several previous occasions due to his criticism of 
the oil/pipeline project.

The arrest and anticipated trial of Mr. Yorongar and the journalists is part of a continuing 
pattern of human rights violations in Chad in connection with suppression of opposition to 
the oil pipeline project. As part of this campaign of suppression, in October 1997 at least 80 
people, principally civilians, were killed when the Government broke a peace agreement. 
The latest arrests are a clear indication that it is not now possible to openly discuss the oil 
and Pipeline Project within Chad. According to Amnesty International, there are frequent 
reports in Chad of killings, arbitrary arrests, torture and other human rights abuses.

Please send faxes, telegrams, airmail letters, etc. expressing your concerns and appeals to: 
President Idries DEBY. BP 74 N’DJAMENA. Republique du Tchad. Fax: 235 51 45 01

Since the World Bank is helping to finance the Chad/Cameroon oil pipeline project, please 
also consider writing, faxing, express mailing, etc. messages to: James Wolfensohn. President 
– The World Bank. 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433. Faxes: 202 522 0355 or 202 
522 1677
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Ask Mr. Wolfensohn to send a note of concern to the Chadian government. Ask him to 
suspend all ongoing plans and preparations for the Chad/Cameroon oil and pipeline Project

More information: Fax (202) 234-6049; Kenneth_Walsh@edf.org

 

Human Rights Abuses in South Africa

Excerpts from the March 1998 publication by Human Rights Watch concerning undocu-
mented migrants, asylum seekers, and refugees in South Africa: “Although South Africa, sin-
ce the first democratic elections in 1994, has made remarkable progress towards establishing 
a free and democratic society based on respect for the human rights of its own citizens, fo-
reigners have largely failed to benefit from these developments and remain subject to serious 
abuse. Anti-foreigner feelings have also increased alarmingly ... Undocumented migrants 
have been subject to abuse by officials from the Department of Home Affairs, the police, and 
the army, as well as by the general public ... This report seeks to document the experiences 
of foreigners in South Africa, including undocumented migrants, legal residents, asylum 
seekers, and refugees, in order to add their voices to the debate on migration in South Afri-
ca. Human suffering should not be ignored in a country that only recently emerged from a 
system that degraded basic human rights and human dignity.”

The full 236-page book is available in the Human Rights Watch web site (http://www.hrw.
org/reports98/sareport). Additional background and links are available in documents from 
Southern African Migration Project (http://www.queensu.ca/samp).

 

Call for Mine-Free Africa. African conference on landmines in Burkina Faso

African Campaigns to Ban Landmines called on the Organization for African Unity (OAU) 
to sign and ratify the international landmine ban treaty before the first anniversary of the 
treaty signing ceremony 3 December 1998. Africa is the most heavily mined continent in 
the world.

The call came at the close of a workshop hosted by The International Campaign to Ban 
Landmines (ICBL) and the Inter-African Union for Human Rights (UIDH) on the impact 
of landmines in Africa, in Ouagadougou, Burkina Faso from June 3–5, coinciding with the 
34th Summit of the Organization of African Unity (OAU).

For further information contact: Halidou Ouedragou (+226) 31 61 45 or Liz Bernstein, In-
ternational Campaign to Ban Landmines, PO Box 2189, Maputo, Mozambique. Tel: +258 1 
49 39 81/2; Fax: +258 1 49 39 80, email: banemnow@mail.tropical.co.mz    

Asia

News from Indonesia

The dictator Suharto has been forced to resign as a result of people power. This was a mo-
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mentous victory for the Indonesian people who put their lives on the line and mobilized in 
their millions. However, the new government is not much better than Suharto’s dictatorship. 
Habibie, one of Suharto’s closest business cronies, was chosen as Suharto’s formal successor 
through the thoroughly undemocratic process that has enabled Suharto to stay in power for 
three decades. Hence, the pro-democracy movement inside Indonesia will continue, and it 
will have to be given international support.

Contact: Action in Solidarity with Indonesia and East Timor, P.O. Box 458, Broadway 2007, 
Australia. Tel: 61-02-96901032 Fax: 61-02-6901381, email: asiet@peg.apc.org, Web Page: 
http://www.peg.apc.org/~asiet/

 

Massive repression of thousands protesting against Maheshwar Dam in the Narmada River

Over 3000 dams – around 30 of them major – are planned for construction on the Narmada 
River. The Maheshwar Dam project is one of these. The Narmada Bachao Andolan (NBA), 
Movement to Save the Narmada, is at the forefront of opposition to the construction of the 
dams. It estimates that the Narmada Valley Project will displace over one million people. 
Reports indicate that the project disproportionately affects members of the Scheduled Tribe 
communities or adivasis (indigenous tribal peoples).

The Maheshwar Dam alone will flood 5,000 hectares of agricultural land and force the relo-
cation of 2,200 families. Sixty-one villages will be affected by the consequences of the dam. 
As a result of protests, the government agreed in January to postpone construction, pending 
investigation into environmental and social consequences, costs of the project and alterna-
tives. In violation of this agreement, construction began again in April, prompting renewed 
protests.

In May, 1998, over 150 women and 50 men were reportedly arrested when police broke up 
their peaceful protest at the site of the Maheshwar Dam. In similar incidents during April, 
1,500 people were arrested; several received serious injuries as a result of police beatings.

On June 10, ten policemen reportedly attacked a protester – Jagannath Chowdhury – and 
tore at his clothes until he was naked. He was not provided with clothing until he reached the 
temporary jail in a school where he was held until the evening with around 490 others who 
were also arrested. Some of those arrested were beaten and had to be hospitalised. Several 
women who were arrested have alleged that they were threatened that the next time they 
protested their saris would be torn and they would be stripped naked in a similar manner 
to Jagannath Chowdhury. The National Commission for Women investigated the April pro-
tests and found “extensive” use of violence against peaceful protesters.

Since 1992, Amnesty International has expressed concern on numerous occasions to the 
authorities concerning human rights violations inflicted on Narmada Valley activists – espe-
cially women – by police, including arbitrary arrests, torture and beatings.

Please send protest letters. Contact and information: Narmada Bachao Andolan, fax 91 22 
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537 6710, e-mail jehangir@giasbma.vsnl.net.in or nba@lwbdq.lwbbs.net

 

“Beautification” project to destroy the livelihoods of 20,000 in India

The Nandanavanam Project of the Government of Andhra Pradesh (India), officially aimed 
at the beautification of River Musi in Hyderabad, will destroy the houses and livelihoods 
of nearly 20,000 people who have lived for 40–50 years in slums in the area affected by the 
project.

The project, which includes building commercial complexes, parking places and lawns, will 
sweep away the results of many years of struggle of the slum dwellers to achieve stable ho-
mestead. Many of them have spent the earnings of a lifetime to build houses for themselves. 
The housing that the government promises to provide outside the city is no compensation 
to their eviction.

Until now the affected people are kept in uncertainty about who is financing the project. 
Official sources have said that either the World Bank or the Government of the Netherlands 
are the sponsoring organizations. The victims have not even been informed by whose aid 
they should lose their homes.

The affected people and their organization, Nandanavanam Basti Samrakshna Samiti 
(NBSS), along with the National Alliance for People’s Movements, Human Rights organiza-
tions, and others, have been registering their strong protest. People have gone to the Court, 
taken out rallies and sat in hunger strike. They are absolutely determined to stop the project 
if it means displacing them.

The affected people themselves have come up with alternatives. They ask for protest letters to 
be sent to the authorities of Andhra Pradesh.

For more information, a sample letter and addresses to send them, please contact: cmap@
ap.mic.in and CKrinn@compuserve.com

 

Filipino farmers’ land stolen by Supreme Court

On November 5 1997, the MAPALAD farmers in the South of Philippines won back 100 
hectares of the 140 stolen by Norberto Quisumbing Sr. Management Development Corpo-
ration (NQSrMDC) after a 28-day hunger strike. During the strike, many of them collapsed 
due to extreme hunger and exhaustion. Through the courage of the protesters, agrarian re-
form regained prominence and was again back into the national consciousness.

The NQSrMDC filed a petition with the Supreme Court to nullify the president’s decision. 
Now, somehow, a case with sufficient evidence proving the validity of the farmers’ claim over 
the land was decided in favour of NQSrMDC on grounds of a technicality. The Supreme 
Court of the Philippines ruled that the awarding of the 100 hectares to the farmers was null 
and void because of the Department of Agrarian Reform’s failure to submit their first Motion 
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for Reconsideration with the Office of the President within the 15-day allocated period for 
appeal. Furthermore, the Supreme Court ruled that the farmers are “fake and not real parties 
to the case”, as if they were not the ones deprived of land, livelihood and life itself. Until now, 
the farmers and their lawyers have yet to receive the official copy of the decision from the 
Supreme Court.

Please flood the Supreme Court with letters, faxes and telegrams. For more information, 
sample letters and addresses please contact ANGOC, People’s Campaign for Agrarian Re-
form at angoc@angoc.ngo.ph

 

Damnation begins for San Roque damsite residents, Philippines.

Since February 15, 1998, families residing in the area affected by the San Roque Multi-Pur-
pose Dam Project (SRMDP) have been asked to demolish their homes and relocate elsew-
here. This dam will displace at least 925 families. Aside from the areas which will be directly 
submerged, many other communities in higher-lying areas are also bound to be displaced 
because of the accumulation of silt resulting from the damming of the Agno River.

During a recent fact-finding mission it was learned that the displaced families voluntarily 
relocated their homes in the hope that the National Power Corporation (NPC) would give 
them an adequate relocation site. However, the NPC was only able to provide a few tempo-
rary shelters in a temporary site, which are being rented for P 500–P 2 000 a month and are 
located in an area with inadequate water sup and no electricity at all. Worse, the promised 
alternative livelihood programs are nowhere to be seen. The displaced families are left to 
fend for themselves. There are no jobs available and their farmlands have already been taken 
over by NPC.

During interviews, the affected families revealed that the NPC used a variety of tactics to 
convince the people to relocate. One tactic used was deception through promises of com-
pensation. Another was a census survey way back in 1995. In succeeding meetings, people 
were made to sign attendance sheets which were later on attached to statements supporting 
the project.

The people of San Roque are opposed to the dam project because it is destroying their homes 
and their livelihood. They need international support (protest letters, solidarity statements) 
in order to stop the dam. Please write to the Cordillera Peoples Alliance to find out how you 
can help. Address: 139 M. Roxas St., Trancoville, Baguio City 2600. Philippines. Telefax: 443-
71-59 or 445-36-16. EMail: cpa@is.phil.gn.apc.org

 

Korean workers struggle against IMF and unemployment

On May 27 some 120,000 Korean workers downed tools and took to the streets to protest 
about mass redundancies and to demand reform. The government responded by issuing a 
statement that the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) strike was illegal and 
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vowed to crackdown on its leaders. Employers have also threatened to sue unions for losses 
and damages caused by the “illegal strike”. Finally an agreement was reached and the strike 
was called off. According to the KCTU an average of more than 200 companies have shut 
down each day since the beginning of the crisis, with an average of 4,000 workers losing their 
jobs each day.

More information: Policy & Information Center for International Solidarity, Fax : ++82 2 
839 4359, E-mail : hanboss@nownuri.net

 

Campaign against the IMF and MAI in South Korea

The “Korean Action Network for International Solidarity against global domination of capi-
tal” is composed of six progressive groups. It launched a campaign against the IMF and the 
MAI, given the little awareness among Korean people about the MAI. It will hold the “Peo-
ple’s International Conference in Seoul” in order to lay the foundation for an international 
solidarity struggle against the MAI and the IMF. The conference is also convened by trade 
unions, grassroots movements such as KCTU, Solidarity for democracy & progress, etc.

Contact: Policy and Information Center for Int’l Solidarity. E-mail; hanboss@nownuri.net, 
fax: +82-2-8394359

 

Environmental catastrophe on Lake Issyk-Kul (Kyrgyzstan)

A catastrophe occurred on Lake Issyk-Kul (Kyrgyzstan, Middle Asia) on May 20, 1998. 1762 
kg of NaCN were thrown into the lake because of a lorry’s crash. The 20-ton container with 
the chemical was transported to the gold-mining factory of Kyrgyz–Canadian joint venture 
Cumtor Operating Company. The container was broken in the mountain river (14 km from 
the lake Issyk-Kul). The poisoning substance immediately came to the lake.

Contact: Eco-Accord, pr.Mira, 36, 129010 Moscow, Russia. Ph: 7 095 280 80 67, fax: 7 095 
200 42 50, e-mail: victoria@aivaschenko.home.bio.msu.ru    

Europe

Repression and destructive decisions at EBRD’s Annual Meeting in Kiev

The Annual General Meeting of the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) took place from 9 to 12 May in Kiev, Ukraine. The Business Forum was attended 
by three thousand investors, business consultants, business women and men, government 
representatives, three hundred journalists and (due to lack of space) 14 representatives from 
Non-Governmental Organizations (NGOs).

The repression against activist groups opposed to capitalist development like “Rainbow Ke-
epers” and “Tigra Nigra” started even before the EBRD meeting. One person was illegally 
interrogated three times by the Ukrainian Security Service (USS, former Ukrainian KGB). 
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He was threatened in various ways, including threats to kill or rape his close friends and rela-
tives. On the first day of the Annual Meeting 5 activists of “Rainbow Keepers”, “Ecozakhyst”, 
“Tigra Nigra”, and the Social-Ecological Union were arrested for holding a banner in front 
of the building where the meeting was taking place and sentenced in an urgent procedure 
to 5 days of prison. All of them went on hunger strike. On the last day of the meeting, two 
activists were arrested while painting banners in a park and kept in jail for several days.

The EBRD was founded by the governments of the G7 and EU Member States in 1991, to 
promote the transition of the command economies of Eastern Europe and the former Soviet 
Union to market economies. The EBRD plays a major role in the promotion and realization 
of some mega-projects with both ecologically and socially far-reaching effects. Some exam-
ples of EBRD loans:  

1. The EBRD nuclear case Chernobyl 4 and K2/R4. In spite of the fact that the G7 chan-
nelled US$300 million through the EBRD for the so-called “Shelter Implementation 
Plan”, the Chernobyl site remain highly risky. For the most part, the work on the 
Shelter thus far can be characterized by gross overcharges, only partially completed, 
unnecessary, or simply fictitious steps. It is estimated that only a few million dollars 
have been spent usefully. While gambling that there will be no further catastrophe 
at Chernobyl, the EBRD is considering new funding for the completion of the two 
partially-built reactors Khmelnitsky 2 and Rivne 4 (K2/R4). The proposed K2/R4 
projects fall far short of safety, economic and public participation standards and pre-
sent serious environmental and financial risks. Even the EBRD’s international Panel 
of Experts has shown K2/R4 to be an unnecessary investment and conclude that 
Ukraine can meet its power needs through safer, more cost-effective alternatives.

2. Sakhalin II. In June 1997, the EBRD voted to approve a loan of US$116 million for 
the Sakhalin II off-shore oil and gas project. The marine environment near Sakhalin 
Island in the Russian Far East is one of high marine biodiversity, with endangered 
whale and dolphin species. Although the project threatens waste discharges and oil 
spills into the ocean, it has been met Russian law as well as the international EIA 
standards.

3. Azeri “Early Oil” Project. The Early Oil project will combine old and new oil pro-
duction facilities including underwater pipeline in the Caspian Sea, two lengthy 
land-based pipeline routes through Azerbaijan, Georgia, Chechnya and Russia, and 
tanker terminals in the Black Sea. The project would lead to potential oil spill and 
production discharges into the seas which are closed bodies of water with unique 
aquatic ecosystems. The pipeline routes will cross valuable forests and wetlands. The 
proposed project will negatively impact marine and terrestrial ecosystems with dri-
lling discharges, potential pipeline leaks and shipping spills. Despite the fact that 
the project would have far reaching destructive impacts, the EBRD will soon take 
decision on financing the project on the basis of a highly inadequate Environmental 
Impact Assessment and no public consultation.
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4. Kubaka mine project. The EBRD-supported Kubaka mine in the Russian Far East is 
the first major US–Russian gold-mining joint venture in the region. Project spon-
sors promised it would utilise a model modern western technology to protect the 
environment, and that it would be a “zero discharge” mine. In late 1997, however, 
environmental NGOs learned that releases of liquid contaminants were emanating 
from the mine site, including leaks and settling at the mine’s toxic tailings pond dam. 
In the worst-case scenario, there would be a catastrophic dam collapse of the kind 
that occurred in the Omai gold tailings dam disaster in Guyana.

5. M1 and M15 motorways in Hungary. In 1993, the EBRD agreed to contribute to 
the construction of the M1 and M15 motorways in Hungary. The motorway was 
completed in 1996. Since then, environmental and social problems linked with the 
project have been growing continuously, although economic and financial issues are 
the largest source of controversy. A comparison with other toll motorways shows 
that it is one of the most expensive motorways in Europe. As a result of extremely 
high tolls, about 70% of Hungarian cars, 50% of foreign cars and 90% of trucks use 
the old, parallel-running No. 10 road. While it is clear that these benefits have not 
been realized, the Bank is insistent on recouping its loan from Hungarian taxpayers.

For more information on any of these projects and how to get involved in the campaigns 
against them, contact Rainbow Keepers Ukraine (Tel. 0038044 2634954, Fax 0038044 
5506068, email nadia@gluk.apc.org) or For the Earth, CEE Bankwatch Network (P.O. Box 
975, Sofia 1000, Bulgaria, Tel/fax +359-2-658216, e-mail zemiata@netbg.com)

 

Protest March against the European Central Bank in Frankfurt

In July, the European Central Bank will open up in Frankfurt. It will be the only central 
institution of the intended European Central Power based in Germoney, and one of the 
cornerstones of the Europe of Maastricht. A Europe that demands cuts in social expenditu-
re, pension cuts, a two-class medical care system, demolition of public education systems, 
impoverishment. A project that leads to the global destruction of natural resources, to an 
enclosed “Fortress Europe” where racial segregation is nurtured, to the strengthening of mi-
litary forces and to domestic pressure by means of expulsion of the poor and homeless from 
city centres, unified police strategies, etc.

We will protest against this project at the demonstration against the European Central Bank 
in Frankfurt, Germoney, which will take place on JUNE 27th 1998, 12 a.m. at Opernplatz, 
Subway (U-Bahn) Stop: Alte Oper (U6 and U7)

Contact: Alliance against the ECB, c/o Infoladen Exzess. Leipziger Str. 91, D-60487 Frank-
furt/Main, Germany. Tel/Fax: +49-69-774670 (best times for calls: Sunday, 11:00–20:00 h 
CET, Monday 18:00–20:00 h CET). E-Mail: ezb@wir.org
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Week of actions against neoliberalism in Madrid

From the 25th to the 30th of May, a very diverse coalition of organizations and collectives 
(including squatters, church groups, organizations of the unemployed, etc) took the streets 
of Madrid to protest against neoliberal policies. The actions, that took place under the slogan 
“Let’s Break the Silence!”, ranged from the occupation of an empty hotel in the best-known 
street of the city to a “Shopping for free” action in a huge supermarket, from debates about 
topics such as “Housing”, “Unemployment”, “Children” etc to the occupation of an unem-
ployment office, from a protest against the human rights violations in prisons to a demons-
tration supporting the strike of the Underground workers. Contact: Movement against the 
Europe of Maastricht and Economic Globalization, maast@nodo50.org

 

Direct Action Stops the Gene Crops in the UK – 7 Fields Destroyed in One Night

On the night of the 3rd of June, in an escalation of popular action against ‘frankenstein food’, 
at least seven separate crops of genetically engineered rapeseed were destroyed across the 
UK. These actions bring the total number of known genetic field ‘decontaminations’ in the 
UK to 19.

The deliberate release sites, part of at least 300 nationwide, were being field-tested by the fo-
llowing transnational companies: Agrevo, Monsanto, Pioneer Genetique and Plant Genetics 
Systems. The crops which together cover approximately 10,000 sq metres were cut down 
using common gardening tools and bare hands. It is likely that hundreds of thousands of 
pounds worth of damage will have been sustained. This is a significant blow to companies 
already feeling the effects of public distrust and crop failures. It may be that the commer-
cialization process for genetically engineered oilseed rape has been slowed down because 
necessary data is now destroyed.

In a telephone statement to GEN, a ‘cropper’ calling herself ‘Miss Jean’ explained: “Nobody 
has asked for these Frankenstein foods, most people actively dislike them and yet we are not 
even being consulted on what goes in our mouths. Four government conservation agencies 
have called for these fields to be halted yet Jeff Rooker [UK food minister] recently stated 
that he was not in the driving seat on this issue. Well, if the government can’t act to protect 
our interests then we’ve got to. This morning, due to responsible and peaceful direct actions, 
we are seven fields closer to a safer world.”

For further information – call the Genetic Engineering Network on +44 181 374 9516 or 
page +44 7666 750473.

 

Citizens actions against nuclear hypocrisy – abolition days 1998

It’s early summer 1998, and a new arms race is kicking off between India and Pakistan.: 
The countries that already have nukes are very quick to condemn them. But this nightmare 
might not be happening if the five ‘official’ nuclear powers – US, UK, France, China and Rus-
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sia – had done the right thing long ago, and negotiated a global ban on nuclear weapons. It is 
with these fact in mind that activists all over the world will be taking action this summer. For 
the second year in the row, a campaign called Abolition Days is calling people everywhere 
to join them in conducting ‘Citizen’s Inspections’ of nuclear ‘sites of crime’. An International 
Peace Action Camp will take place in July in Brussels. On October 1st there will be peo-
ple’s Inspections and non-violent direct actions worldwide. There will be a walk for Nuclear 
Disarmament from NATO/Brussels to Faslane/ Scotland (Trident nuclear submarine base) 
from July 12 to August 9, and from August 9–25 a Trident Ploughshares 2000 Disarmament 
Camp will take place in Faslane.

More information: For Mother Earth, Gewad 15, 9000 Gent, Belgium tel. +32-9-2334924/ 
2338439 fax +32-9-2337302 nwad@motherearth.org

 

Antinuclear activist training camp in Russia

The Antinuclear Campaign of the Socio-Ecological Union, Kola Regional Environmental 
Center “Gaya” and ECODEFENSE! are organizing an antinuclear activist training camp for 
everyone who wants to contribute to the prevention of dangerous and expensive nuclear 
plans. Non-violent direct actions, trainings and seminars will be organized in the camp. The 
antinuclear camp is part of a global campaign, “Stop MOX!” organized by environmental or-
ganizations in Russia to prevent the implementation of dangerous nuclear technologies. It’s 
also aimed to stimulate changes in the orientation of Russia’s energy industry: from nuclear 
power and fossil fuel to alternative sources of energy and energy-efficiency program. More 
information: Ecodefense: <ecodefense@glasnet.ru>

 

Activists Disarm B-52 bomber at Andrews Air Force Base

Five peace activists enacted the biblical prophecy of Isaiah to beat swords into plowshares 
at a Pentagon air show outside Washington, D.C. on May 17. They hammered and poured 
blood on a B-52 bomber on public display. They acted in memory of the action of the Ca-
tonsville Nine, who thirty years ago today burned draft files to awaken all to the immorality 
of the Vietnam War.

Contact: Max Obuszewski [1-410] 323-7200 or 243-7695 or maxo@igc.apc.org; Jonah Hou-
se [1-410] 233-6238

 

Mobilizations against the high speed train in Gasteiz

The Basque government is about to start the construction of the high speed train in the Bas-
que country, one of the most aggressive transport infrastructure projects that are needed in 
order to push forward the European Single Market and economic globalization. There have 
been protest actions (including a demonstration on the 13th of June) and a mobile exhibi-
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tion is being prepared. More information: Assembly against the high speed train (TAV). c/ 
Florida 37, 2 A. 01005 Gasteiz. Spain.  

Latin America

News from Chiapas

The Mexican president, Ernesto Zedillo, seems to be determined to exterminate the indige-
nous peoples of Chiapas. In the last months there have been continuous criminal offensives 
of the Mexican army against the “support basis” of the Zapatistas (i.e. the indigenous com-
munities that support the Zapatista upraising), culminating in the bombings and executions 
in San Juan de la Libertad. Another worrying sign of the proximity of an open war is the 
decision of the Mexican government to forbid the entry to the international observers of the 
“peace belts”, who guaranteed a minimum of tranquillity to some indigenous communities: 
a new, ridiculous law makes the entry of observers in Chiapas almost impossible, and more 
than 100 observers have been expelled from the country.

This article describes only the most scandalous and recent chapters of this dirty war of the 
state against the indigenous peoples, but in Chiapas there are many more aggressions that 
the ones presented here. We also inform about a recent massacre that took place outside 
Chiapas, in the state of Guerrero. A wave of indignation is raising in Mexico due to these ac-
tions of the army. The famous writer Carlos Fuentes (one of the most prestigious authors in 
Spanish language and former Mexican ambassador in Paris) has expressed this indignation 
in an article for the magazine Reforma, in which he compares the extermination policies of 
the Mexican government with that of Hitler:

“To believe that a few shots in the mountains can suddenly congregate one thousand soldiers 
to kill people without a roof over their heads, without land and without shoes, is as bad a 
joke as blaming the victims as “outlaws”. The same accusation that was made about Zapata 
himself in his days (read the press of the year 1919). (...) Chiapas is internally besieged by the 
strength and contradictions of power. The state governor does not want witnesses to be the-
re. Nor does he federal government, apparently. But Chiapas without witnesses means the 
death of Chiapas, extermination in impunity. Hitler did not tolerate witnesses in Auschwitz, 
nor did Stalin in the Gulag, nor Pinochet in Chile. (...) The emissaries of death should not 
deceive themselves. In Mexico, the cadavers revive and reclaim justice.”

The next indigenous community in the extermination list of the army is San Andrés Sa-
kamch’en, where the first round of the peace negotiations between the government and the 
zapatistas took place. The agreement that resulted from this negotiation was betrayed by 
Ernesto Zedillo although they were signed by the representatives of all the political parties 
present in the parliament, including his own. The incursions of the army in San Andrés Sa-
kamch’en have increased dramatically in the last days, in order to prepare the attack. Only a 
quick and effective intervention from the international civil society (occupying the Mexican 
embassies, writing protest letters, organizing demonstrations, etc) can stop this criminal as-
sault of the army, which is aimed at forcing the EZLN to defend the Zapatista communities, 
giving the army a pretext to launch a generalised military attack against all the Zapatistas. If 
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you undertake any protest action, please report it to the Zapatista Front for National Libera-
tion at floresu@spin.com.mx

At the end of this article you will find two calls for solidarity, one to help the support basis 
and the refugees to combat the hunger and illness that is attacking them, and the second one 
in relation with the Zapatista political prisoners.

15–16 June: Incursions of the federal army in the communities of San Pedro, Las Delicias, 
San Cayetano, Alvaro Obregon, El Brillante y San Andres La Laguna. The incursions, which 
in the last four communities were accompanied by paramilitars, were aimed at provoking 
confrontations with the Zapatista support basis, and at arresting people displaced by the 
dirty war. Fortunately there were no victims.

10 June: Bombings and executions in San Juan de la Libertad: Since 3:00 am more than a 
thousand soldiers, policemen and paramilitars, supported by light artillery, war helicopters 
and tanks entered the communities of Chavajeval, Union Pogreso and El Bosque, on the pre-
text of arresting 15 people. They entered the villages gassing and shooting at people, putting 
the houses in fire and bombing them from the helicopters. The inhabitants escaped under a 
storm of bullets, in which at least six persons were injured and arrested, and later they were 
found dead. Ten people disappeared.

The army claims that they were defending themselves from the attack of the peasants, but 
there are no traces of bullets in their vehicles. The inhabitants covered the flight of children 
and women towards the nearby mountains, but in radio communications the militars them-
selves speak about one single arm, one single shooter. Human rights organizations, several 
journalists and the direct witnesses describe the intervention of the army as executions and 
massacre.

A communiqué of the community Union Progreso from the 12th of June says that the sol-
diers “continue persecuting us in a daily basis, they approach our community guided by the 
paramilitars, they even shoot their arms very close to us, they have locked us in, we cannot 
go out to work, there are sick people and we cannot get them out to be cured.”

7 June: Executions in Guerrero: a group of members of ERPI was executed by the federal 
army in the early morning while they were sleeping in a school in the community of El Char-
co. The soldiers riddled the thin walls of the school with the bullets of strong machine guns, 
killing immediately most of the group. Witnesses say that those who survived were executed 
after surrendering. Observers from the Centro Pro de Derechos Humanos saw several peo-
ple (including a minor) killed by shots directly on the skin.

These executions were presented by the army as an armed confrontation. However, there are 
no traces of confrontation in the village, and the bullet holes in the walls of the school were 
rapidly repaired. One woman, Erika Zamora, was tortured to make her declare against social 
and peasant leaders.

7 June: the governmental aggressions against the catholic church provoked Bishop Samuel 
Ruiz’s resignation as president of the CONAI (National Commission for Intermediation) 
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and its subsequent dissolution. These are some excerpts of the Bishop’s resignation letter: 
“At the present time, in spite of the affirmations said to the contrary, it is evident that the 
Government has given up the path of dialogue ... It is also been verified, that besides the 
interruption of the dialogue, there is not only a deterioration of the situation in Chiapas and 
the whole country, but also a constant and growing governmental aggression against the 
Diocese of San Cristobal de las Casas ... This aggression against the Diocese ... has become 
a systematic persecution against it and has taken shape in numerous actions: expulsion of 7 
priests with false accusations; denial of right to stay for foreign pastors; the imprisonment of 
four priests falsely accused and with blatant violation to their human rights; the closure of 
some 40 temples (some of them occupied by the Mexican army); ... generation of a lynching 
climate; desecration of the Holy Eucharist in various temples, done by public police ... I will 
continue ... the endeavour to build the true Peace from Chiapas, knowing that this Peace 
cannot be mistaken with the peace that results from selective repression of the communities, 
nor with the confrontations that others provoke in them, nor can it be reached provoking a 
disarticulation which breaks the unity of legitimate differences.”

3 June: Illegal raid in the autonomous municipality Nicolás Ruiz. About 3000 armed men 
(soldiers, policemen and paramilitars) entered the municipality in the early morning, using 
teargas and shooting at people. More than 140 people were arrested, an undetermined num-
ber of houses were ransacked, a great number of men, women and children were injured, 
and it is not yet known if there were deaths. This operation was a response from the army 
to the declaration made by the General Assembly of the municipality on the 12th of April, 
which declared it as an “autonomous municipality”.

2 June: Expulsion of all the families from the Community Nabil. 3 lorries with policemen 
and paramilitars entered in Nabil in the morning and expelled the population. All the fami-
lies had to flee with their children to the mountains without food or clothes.

25 May: Attack to Tenejapa. About 80 lorries and vans from the army and the police entered 
since 2:00 am. The soldiers and policemen frightened the population and destroyed and 
stole their few belongings.

Regular assaults to the autonomous municipality of Tierra y Libertad (Land and Freedom): 
Since the 1st of May, when the municipality was attacked and dismantled by the army and 
the police, many people have moved out of their communities, due to the constant minor 
aggressions and the generalised fear that the army will launch a new major offensive in any 
moment. Since that date there have been constant incursions of convoys of the army and the 
police, including arrests, torture and shooting.

Hunger enclosure for the 19 000 war refugees in Chiapas – call for solidarity. Lack of food is 
used as a weapon by the government, which stops 19 000 refugees to go back home and till 
their land. Just to supply with maize the 10.500 refugees of Chenalhó, 20 tonnes of grain are 
needed every week. Soap is urgently needed to avoid epidemics. The rain season is appro-
aching, and the precarious shacks where the refugees live will be flooded; hence any illness 
can become an epidemic. Latrines and water canalization have to be built in all the refugee 
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camps to avoid cholera.

This urgent call is made in the dates when maize has to be sown. If this is not done now, in 
September there will be no maize for thousands of indigenous peoples in resistance. Enlace 
Civil buys the maize to communities that sympathise with the resistance and hence fosters 
local trade and exchange.

The account for the refugees is: Bank: BANCOMER. PLAZA 437, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Mexico. Account number: 1000853-3. Account owner: Mercedes Osuna. Please fax 
the recipe of the bank transfer, writing clearly “Para los refugiados de Chiapas” on it, to the 
number +52-967-82104

Solidarity call from the political prisoners in Chiapas: the families of the 83 political priso-
ners from Chiapas live in absolute scarcity, suffering hunger, in indigenous communities 
that are surrounded by militars and paramilitars, without possibilities to till their land, with 
children and no source of income. The political prisoners can do nothing to help them. 
They need actions and political support for their liberation, and material support for their 
families.

The account for donations is the same as for the refugees; please fax the recipe of the bank 
transfer, writing clearly “Para los presos” on it, to the number +52-967-82104

More information about the situation in Chiapas at the Zapatista Front (Tel & fax (52-5) 761 
4236. E-mail: floresu@spin.com.mx. Web: http://spin.com.mx/~floresu/FZLN/) and Enlace 
Civil (Tel & fax: (52) 967-82104. E-mail: enlacecivil@laneta.apc.org. Web: http://www.enla-
cecivil.org.mx/).

 

News from Colombia

In Colombia the paramilitars, with the complicity of the army, continue killing the civil 
population in absolute impunity. This article describes the latest massacres, which as always 
have taken place in areas with strong influence of transnational capital (usually mining, 
cattle-rearing, oil and banana corporations) or drug cartels. Responsible for this situation 
are the national army (that organized and trained the paramilitars and cover their crimes), 
the last governments (that not only permitted the action of the paramilitars, but even lega-
lised them) and the most important media (that have been exalting the supposed “political 
philosophy of the paramilitars”). But, although the paramilitars and the army are the main 
culprits of this bloodbath, the indigenous and black communities are also affected by the 
operations of the guerilla in some occasions, as can be seen in a recent communiqué of the 
National Indigenous Organization of Colombia, partially reproduced below. But this is not 
the general situation. The killings are usually announced and executed by the paramilitars in 
cooperation with the army, there are lists of villages to be attacked (only in the department 
of Bolivar the list includes Simití, San Pablo, Santa Rosa, Cantaclaro and Yondó). The figures 
of displaced people are alarming, and the deaths on the hands of paramilitars, inconceivable. 
Civil society, the majority of which is disorganized and demobilized, and the most promi-
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nent civil activists, are the main victims of the situation.

25 people assassinated and incinerated by the paramilitars in Barrancabermeja

The 25 people who were kidnapped on the 16th of May in the city of Barrancabermeja by 
the paramilitars of “Autodefensas de Santander y Cesar” (Ausuac) were assassinated and 
incinerated, according to information from the paramilitars. The objective of this action was 
to kill the head of the Army of National Liberation (ELN), Nicolás Rodriguez “Gabino”. Au-
suac has recently declared that their next targets are the president of the oil workers’ union 
USO, Hernando Hernandez, and the president of the Regional Committee of Human Rights, 
Osyris Bayter.

Some weeks before this massacre, a group of 200 paramilitars had entered in Puerto Elvira 
and killed 17 people in total impunity. This massacre had been previously announced to the 
government by human rights organizations, but no measures were undertaken to avoid it.

400 peasants occupy governmental offices demanding measures against the paramilitars

About 400 peasants of the Putumayo region occupied on the 28th of May the promises of 
the Ombudsman in Bogota demanding from the government concrete solutions to the dif-
ficult situation in their region, caused by the paramilitars. The spokesperson declared that 
since February, when the mayor of Puerto Asis denounced the presence of paramilitars in 
Putumayo, there have been constant assassinations of leaders, with more than 35 victims 
in less than 15 days. There is fear that massacres will soon follow, like in other regions of 
the country. “On the 6th of January a group of paramilitars came in a plane of the army to 
Puerto Leguísamo ... This group has killed peasants and indigenous peoples, has forced the 
displacement of people from the area and has announced massive killings in Puñuña Negro, 
Puerto Vega, Puerto Ospina and Puerto Asis”

Massacre of indigenous and black communities in the combats between guerilla and parami-
litars

Excerpts of the press communiqué circulated on the 9th of June by the Executive Committee 
of the National Indigenous Organization of Colombia (ONIC): “We denounce that since the 
28th of May there have been combats between the paramilitars and the guerilla in the muni-
cipality of Murindó, in the department of Antioquía. That the development of these combats 
has seriously affected the civil population, composed mainly of indigenous and black com-
munities. That since last week we have been informed that five hundred people have been 
displaced out of their communities. There are reports that relate that more than 20 people 
have been killed and 18 have disappeared ... We hence demand to the actors of this conflict 
that they respect the life and human rights of the civil population. That they respect the au-
tonomy of indigenous peoples from the armed conflict that is being fought in this country.”

The peasants of the area reported that since the 26th of May, some units of the army together 
with the paramilitars entered the community and arrested several people. The killings star-
ted on the 27th. The army kept the area isolated and during three days it denied permission 
to entry to an emergency commission formed among others by representatives of the Red 
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Cross.

More information about Colombia: Agencia de Noticias Nueva Colombia, e-mail: ann.col@
swipnet.se

 

Dam to flood indigenous communities, towns and nature reserves in Brazil

Porto Primavera Dam, a project nearly 20 years in construction, which will have serious so-
cial and environmental impacts and will end up costing more than $9 billion ($7 billion over 
budget) is nearly ready to be commissioned, without necessary social and environmental 
mitigation measures in place.

Despite a court order prohibiting the action, and despite the fact that a comprehensive plan 
to adequately compensate farmers, ceramic workers, fishermen, and others affected by the 
dam has not been completed, the Electric Company of Sao Paulo (Cesp) insists it will begin 
filling the dam’s reservoir on June 12. 6,200 people would have to be relocated, including the 
last of the Ofaie-Xavante indigenous people, and thousands more will lose their livelihood.

The Porto Primavera reservoir would flood an area of 2,250 sq. km., making it one of the 
largest man-made lakes in the world, the equivalent of 300,000 football fields, larger than 
Itaipu reservoir. Despite this fact, it will generate a maximum of only 1,815 MW of electricity 
(one-eighth of the generating capacity of Itaipu). The cost per megawatt/hour of electricity 
from Porto Primavera will be $150, making it among the most costly in the world (CESP 
charges $40 per megawatt for energy it sells).

Flooded would be valuable wetlands ecosystems, affecting the survival of endangered speci-
es including marsh deer, maned wolf, giant anteater, broad-snouted caiman, giant river otter, 
and black and spotted jaguars. This week, the government of Sao Paulo is trying to push 
through a measure in the state legislature which would effectively “extinguish” two protected 
areas to be flooded by the dam. Cesp has not cleared trees and vegetation in the area to be 
flooded, worsening the reservoir’s potential effects on fish stocks, and creating conditions for 
proliferation of disease-bearing mosquitoes and other insects.

The principal contractor is Camargo Corrêa, one of Brazil’s largest and most politically po-
werful construction companies, responsible for construction of Serra da Mesa, Tucurui, and 
Itaipu dams, which have each had serious social and environmental impacts, and have come 
in far over budget. Reportedly, the transnationals Techint Montreal, Potain, GEC Alsthom, 
and Asea Brown Boveri have also participated in the construction of the dam.

WHAT YOU CAN DO:

The Movement of Dam-Affected People of Brazil asks that you send letters protesting the 
closing of the Porto Primavera floodgates without adequate mitigation measures in place. 
You can remind the officials that, in other dams with serious social problems, such as Yacy-
reta, several hundred kilometres downstream (Paraguay/Argentina), the problems just got 
worse after the reservoir was partially filled.
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Tell them that the fact that, after 20 years, the fact that a comprehensive mitigation plan is 
still not in place reflects the low priority Brazil places on solving the social and environmen-
tal problems large dams create, and that the Porto Primavera project must not be permitted 
to proceed until a plan satisfactory to the dam-affected populations is designed and imple-
mented.

PLEASE WRITE:

Governador Mário Covas (Governor of São Paulo state). Palácio dos Bandeirantes, Av. Mo-
rumbi 4500, Cep 05698-900 – São Paulo – SP, Brazil. Tel: (+55.11) 845-3000/3344 – Fax: 
(+55.11) 845-3301/ 3700

Presidente Eduardo de Souza Martins (President of Brazil’s Environment Institute). IBAMA, 
Brasília. Tel: (+55.61) 316-1292 / Fax: (+55.61) 322-1058

Dir. General José Mário Miranda Abdo (Director-General of Brazil’s Electrical Energy 
Agency). ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasília. Fax: (+55.61) 312-5711

Please send a copy to MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens (Dam-Affected Mo-
vement). Rua Sete de Abril, 264 – sala 722, 01014-000 – São Paulo – SP. Telefax: (+55.11) 
256-0839/Tel: (+55.11) 3159-4265/Email: mnab@zaz.com.br

 

Mapuche people confront the biggest corporation of Chile

Endesa, the biggest private concern in Chile, wants to construct the megadam Ralco in the 
High Biobío. Ralco would be a 155 meter-high dam with a 3,400 hectare reservoir, which 
would displace more than 600 people and flood over 70 km of the river valley, inundating 
the richly diverse forest and its wildlife. Projections of Chile’s future energy requirements 
indicate that the energy it would produce will not be needed.

But Endesa has a problem: several Mapuche Pehuenche families who live in the area to be flo-
oded have decided not to exchange their land for the land offered by the electrical company, 
and have let the authorities know that they will not negotiate on their decision. According 
to the Indigenous Peoples Act, Endesa needs the authorization of all the indigenous families 
living in the area to be able to construct the dam, since it is an Indigenous Protection Area.

To overcome the Mapuches’ position, Endesa will try to impose the thesis that the Electricity 
Act is more important than the Indigenous Peoples Act. To achieve this, it is accelerating 
the works with the aim of presenting the dam as an accomplished fact: in July it will invest 
the first 10% of the 500 US$ that the dam will cost. If Endesa manages to advance the works 
substantially in the next months, it is very probable that it will end up imposing its will, since 
it has full support from the government (including the president Eduardo Frei, a hydraulic 
engineer). The government’s alliance with Endesa led to the destitution of the director of the 
National Environmental Commission due to a negative report of the commission about the 
dam.
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The National Corporation for Indigenous Development (Conadi) is currently investigating 
the land transfers that according to Endesa have already been made by 83 indigenous fami-
lies. The director of Conadi said that they consider the land transfers null and void because 
Endesa deceived families to get them to sign. Endesa says the land transfer signing process 
was transparent and informed.

In an interview with the Christian Science Monitor from Boston the Mapuche Ms. Quin-
treman, who lives in the area, says that her family has lived there for 500 years. “This is my 
land. They can offer me all the cows and other goodies they want for it. The only way I’ll leave 
here is dead.”

ENDESA is planning to construct six hydroelectric dams on the Biobío, which is used by 
over one million people for drinking, fisheries, etc. The first of these, Pangue, is already 70% 
completed.

 

Aymara community confronts Canadian TNC in Bolivia

A Bolivian Aymara community called Pahaza has denounced that the Canadian mining 
transnational TAKLA STAR is carrying out prospections at the community without accom-
plishing the environmental requirements established by the Law of the Environment. Pahaza 
is placed very close to the Chilean border, in a very beautiful and vulnerable landscape cros-
sed by the Mauri River (which is the source of food and water for many communities) and 
full of archaeological remains.

The Aymaras that live in Pahaza own a communal land bought with lot of suffering and 
sacrifices by their ancestors, who had to pay to the Spanish crown for their own land. This 
collective title is recognised by the law, but the Canadian multinational is trying to bypass it 
throughout individual working contracts in order to divide the community. The exploration 
fails to fulfil several Bolivian laws like the Environmental Law, the Forestry Law and the 
consultation requirements of the Mining Law.

In a letter to the authorities, the Aymaras say: “The people of Pahaza want to live in a clean 
environment without pollution. Our children have the right of drinking clean water, we do 
not want dead rivers ... The original people of the Ayllu Pahaza are in an emergency state 
and regional mobilization.” They ask people to send protest letters and do actions against the 
TNC.

More information and sample letters: fax (591 2) 332919, email: fobomade@fobomade.rds.
org.bo or barrios@mara.scr.entelnet.bo

 

Fourth Assembly of the Aymara people

The Parliament of the Aymara People – Defence of the Water, the Ecology and the Environ-
ment in the Andean Basin – will meet from the 5th to the 7th of July in the meeting point of 
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Peru, Chile and Bolivia. The Aymara Parliament was created in June 1996 in order to defend 
the land, water and biological diversity in the Andean region, which are seriously threatened 
by “gigantic projects of water transfer from the Andean range to the Pacific coast that origi-
nate from the voracity of development and modernity executed by the states of Chile, Peru 
and Bolivia, that assault directly the millenary habitat of the Aymara people. We also pursue 
the union of our cultural identity, it is our duty to recuperate and preserve it.”

The Aymara territory is currently divided between Bolivia, the North of Chile, the South 
of Peru and the North of Argentina. Since the end of last century, these states (particularly 
Bolivia, Chile and Peru) have provoked the desertification and ecocide of the Andean basin, 
as a consequence of the transfer of superficial and underground water from the Aymara 
territory.

More information: Casilla de correo 8958 La Paz – Bolivia. Tel. 591 02 814679. E-mail arsu-
ri@coaba.entelnet.bo

 

Ashaninka Indigenous communities oppose the entry of Elf in their territories

“Our lives and our forests have more value than the oil”. That was the message of the indi-
genous representatives of the Indigenous Unification Council of the Central Jungle of Peru 
(CUNISECP) when they marched to the parliament in October 1996. Today they repeat the 
same message, confronted with the intentions the French oil multinational ELF to exploit oil 
in their territories. The representatives of the indigenous communities in the river Ene met 
in the community of Pichikia from the 17 to the 19 of April, to participate in the workshop 
“Impact of oil extraction in our communities”, organized by the CUNISECP. This organiza-
tion has started a programme to monitor the impact of the seismic exploration undertaken 
by ELF, with the aim of defending the rights of indigenous communities of the area.

This and other news can be found in the issue number 31 of AVIRO BOLETIN DE LA 
AMAZONIA ASHANINKA, contact: postmast@procam.org.pe

 

Kolla people and Yaguarete jungle threatened by Argentinean businessman

Agostino Roca is one of the most powerful businessmen in Argentina. Today he holds in his 
hands the future of the Yaguarete jungle. The heavy machinery and explosions of his enter-
prise (Technit) are about to start destroying the jungle, opening the way for a gas pipe. The 
350 Kolla families that live in the area are opposed to the project. The jungle keeps the last 
population of Yaguaretes with possibilities to survive and 60% of the birdlife of the whole 
country. It is also the area with the least explored biological diversity in the country, and 
it keeps species that have not been described. The Franciscan Centre in Buenos Aires asks 
people all over the world to send protest letters to Mr. Rocca at a teacue@techint.tearg.com.
ar, fax (++54-1) 310-1000. Contact of the Franciscan Centre: cefranci@sicoar.com, Tel-Fax 
++ 54-1-918-8651
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Labour rights and NAFTA side agreements violated at Han Young factory in Mexico

Excerpts from statement by the strike committee of the Han Young workers: “The state go-
vernment does not hesitate to violate our right to strike, using all the repressive apparatus of 
the police – who are supposed to protect Mexican citizens and not the foreign corporation 
owners as they have in this case. The state government’s protectionism of foreign investors in 
the maquiladora industry [assembly factories for export] is obvious. In Baja California, labor 
justice is a dead letter. We call for national and international solidarity to unite in support of 
our just struggle for the defense of labor rights for maquiladora workers.”

The events at Tijuana’s Han Young factory offer the clearest example yet that maintaining 
Mexicans as cheap labour for transnational companies is at the heart of the NAFTA reality. 
US allies of the Han Young workers have called for activists to respond to the emergency in 
Tijuana by engaging in non-violent civil disobedience. Contact: Campaign for Labor Rights 
<clr@igc.apc.org>

 

Quinoa Patent Dropped – Andean Farmers Defeat US University

Andean farmers have forced Colorado State University (CSU) to surrender US patent on 
‘Apelawa’ quinoa. The anti-patent campaign that began 14 months ago ended on May 1st 
when one of the quinoa “inventors” admitted that the patent had been abandoned. Bolivia’s 
National Association of Quinoa Producers (Asociación Nacional de Productores de Quinoa 
– ANAPQUI) calls the defeat of Colorado State University’s quinoa patent“... a great victory 
for the Andes and a wonderful day for Andean farmers.”

In Spanish: ANAPQUI, Casilla 12649, La Paz, BOLIVIA. Tel: 591-2-353-872. Fax: 591-2-
372-935. E-mail: guierr_anapqui@hotmail.com or abonif@quinua.rds.org.bo

In English: RAFI-USA, P.O. Box 640, Pittsboro, NC 27312, USA. Ph. (919) 542-1396. Fax: 
(919) 542-0069. E-mail: rafi@rafiusa.org

   

North America

Kingston Community General Strike and Day of Action against Neoliberal Policies

Community co-chairperson Natalie Mehra says, “This Day of Action has made Kingston 
proud. Our community agencies have stood up for what they believe and our religious le-
aders have spoken out for the Day of Action. Having 45 buses and 15 maxi-vans from all 
parts of Ontario shows the breadth of support we had today. Ten thousand citizens marching 
for the Day of Action shows that this government should learn to respect the citizens they 
govern. The people of Kingston voted with their feet today”

Contact: Peter J. Boyle <action@kdlc.kingston.net>
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Report on poison exports from the US

The US-based Foundation for Advancements in Science and Education (FASE) released May 
26 its report “Exporting Risk: Pesticide Exports from US Ports 1995–1996.” The report finds 
that more than 21 million pounds of pesticides banned or otherwise forbidden in the US 
were shipped from US ports in 1995 and 1996, many of which were destined for developing 
countries. Over the same period, more than 28 million pounds of pesticides deemed “extre-
mely hazardous” by World Health Organization standards were exported from the US. US 
policy allows the export of banned pesticides as well as pesticides “never registered,” mea-
ning pesticides that have not been evaluated by the EPA.

The FASE report noted there are indications that trade agreements create pressure for deve-
loping countries to use inexpensive and/or hazardous pesticides.    

News on institutions and corporations

USA Senate to approve trade bill aimed at recolonizing Africa

Some members of the US Congress have devised a “NAFTA for Africa” that is bad news for 
African and US workers, environment and democracy. The Crane Sub-Saharan Africa Bill 
imposes severe restrictions on African economies, turning control of these nations over to 
international bodies (including the WTO) and large multinational corporations.

Here we reproduce some excerpts of a column by Bob Herbert published by the New York 
Times (!!!) on Sunday June 7, 1998. Criticism for the Crane Bill seems to have reached even 
the most established mass media – good news for a change!

“It has a nice name, the ‘African Growth and Opportunity Act’, and a clever slogan, ‘trade 
not aid’, but a bill now before Congress is in fact an enormous benefits package for thriving 
multinational corporations and a threat to the very sovereignty of the sub-Saharan nations 
that sponsors of the bill say they want to help.”

The bill narrowly passed the House in March, where it was introduced and pushed hard by 
Representative Philip Crane, an Illinois Republican who has referred to some developing 
African countries and their leaders as ‘retards.’ (A spokeswoman told me on Friday that the 
Congressman had not intended to offend anyone.) The bill has the strong backing of the 
Clinton Administration, as well as such giant corporations as Texaco, Coca Cola and Kmart.

The aim of the bill is to liberalize trade between the United States and Africa. It would, 
among other things, allow duty-free and quota-free exports to the US for 10 years, support 
the creation of a US–Sub-Sahara free trade agreement and encourage the Overseas Private 
Investment Corporation to set up funds to stimulate private development in Africa.

But the bill also makes some demands. In essence, participating countries would have to 
adhere to the harsh and often inhumane requirements of the International Monetary Fund. 
Thus, these countries would have to undergo a radical economic restructuring that would 
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include cuts in corporate taxes, reductions in government spending and privatization of 
some of their most valuable assets – mines, forests, harbours, oil wells and the like – with the 
multinationals and other wealthy foreign investors ready to snap them up at fire-sale prices.

“What does this mean to the people on the ground in these countries?” asked Randall Ro-
binson, the president of TransAfrica and an opponent of the Crane–Lugar bill. He noted that 
IMF structural adjustment programs are already under way in some African countries and 
studies of those programs have shown disturbing effects. Ghana is one example. It is cited 
as an IMF success story. And yet, as Mr. Robinson pointed out, public spending on educa-
tion, health and agriculture – in accordance with IMF dictates to limit spending – has been 
falling. Health care for the poor has taken a particularly heavy hit, even though children are 
dying in staggering numbers.

The trade bill also requires participating countries to join the World Trade Organization, 
even though many African countries have chosen not to join. The Organization for Econo-
mic Development, a supporter of the WTO, has reported that sub-Saharan Africa would be 
a loser under WTO rules because countries that import more food than they export would 
inevitably be hurt by requirements to cut domestic agriculture subsidies.

This is not a small matter. Four in 10 Africans suffer in some degree from hunger or malnu-
trition. Agricultural subsidies can be a matter of life and death in such populations. But the 
trade bill fashioned in Washington says simply: you will join the WTO.

President Nelson Mandela of South Africa has characterized the bill as “not acceptable.” But 
most sub-Saharan leaders, faced with desperately poor populations and desperately high 
unemployment, have signed on. They appear to hope that in some way, somehow, a trade 
agreement with the big boys, with the United States and its great corporations, will alleviate 
their economic suffering.

“It’s a situation ripe for wholesale exploitation.”

More information: PA Consumer Action Network, e-mail PAConsumer@aol.com, Fax (1 
610) 775-2953

 

Multilateral Agreement on Investment (MAI) on six-month hold

Ministers from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
agreed to a six-month hold on MAI negotiations. Ministers are to use this time as a “period 
of assessment and further consultation between the negotiating parties and with interested 
parties of their societies,” according to a communiqué from OECD ministerial meeting in 
Paris last April.

Several governments are now pushing for shifting the MAI negotiating to the WTO, with the 
aim of extending the agreement to the 132 WTO members rather than the small group of 
29 OECD countries. Japan also called for investment to be included in possible Millennium 
Round talks at the WTO.
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European Parliament Sells Out – life patents directive adopted

On May 12, the European Parliament adopted legislation that allows the patenting of ani-
mals, plants and humans, their genes and parts. Despite claims by proponents that the Di-
rective has been the subject of thorough debate, on the day of the vote many parliamen-
tarians still failed to see that the Directive allows for the patenting of living organisms (!). 
This ignorance/confusion is largely due to the political sales language that has been built up 
around the patenting of life. The (ir)rationale of economic growth, global competitiveness, 
and employment became the dominant terms of reference in the position of the larger poli-
tical parties within the parliament.

THE CAMPAIGN CONTINUES – groups from different EU member states are investiga-
ting ways of challenging the transposition of the Directive to national law. Contact Steph at 
fax 31-20-655 0166 or steph@aseed.antenna.nl if you want to join in campaigns against the 
patenting of life in your country.

 

New Transatlantic Economic Partnership Launched

At the EU–US Summit on the 18th May, Tony Blair (UK), Bill Clinton (US) and Jacques 
Santer (EU) approved the New Transatlantic Economic Partnership. Although the precise 
contents of this initiative are unclear, Clinton stated at a press conference that it aims at 
dismantling “trade barriers, both bilateral and multilateral trade barriers, in areas such as 
manufacturing, services and agriculture, about a dozen in all, while maintaining the highest 
standards of labour and environment.”

With the New Transatlantic Economic Partnership, the EU and US try to push through 
an only slightly reworked version of Sir Leon Brittan’s much contested New Transatlantic 
Marketplace, which was clearly rejected by France, which demanded that agriculture and 
audiovisual arts should be left out of any trade liberalization talks between the EU and the 
US. Contact: Corporate Europe Observatory <ceo@xs4all.nl>

 

Brief news on Monsanto

(1) Monsanto, the US agrochemical company, has tried to force genetically engineered crops 
into Europe and has encountered huge public resistance. It is now calling upon African le-
aders to sign a statement to go in the European press to tell Europeans not to be selfish by 
slowing acceptance of genetically engineered crops because “it is a luxury our hungry world 
cannot afford”. The leaders contacted include Julius Nyerere and Eritrean President Isias 
Afwerki. For more information on this outrageous PR offensive call The Gaia Foundation 
on +44 171 435 5000.

(2) Last month Monsanto bought Delta and Pine Land Company, the company which deve-
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loped the technology to prevent seeds germinating (dubbed “the terminator technology”). 
Farmers who save seed present a problem to seed companies, so the new technology controls 
the “problem” of seed saving. The technology was developed in partnership with the US 
Department of Agriculture.

(3) American Home Products Corp. and Monsanto Co. on the 1st of June unveiled a $34-bi-
llion stock swap that would create a drug and biotechnology giant with likely combined sales 
in 1998 of $23 billion. If the deal passes muster with shareholders and regulators, it would be 
the largest union ever in the pharmaceutical industry.

(4) Monsanto has also signed a letter of intent with Cargill (announced 15th May 1998) to 
form a worldwide joint venture to create and market new products enhanced through biote-
chnology for the grain processing and animal feed markets.

(5) Monsanto and other leading biotechnology companies that failed to stick to agreed plans 
for field experiments with genetically engineered plants have had their knuckles rapped by 
Britain’s gene police. Though not fined, the culprits have been named publicly and some have 
been forced to rip up the plots.

Contact: allsorts@gn.apc.org

 

Other news on Biotech

(1) international committee rejects call for mandatory labelling of genetically engineered 
foods: On May 27, after several days of heated discussion in Ottawa, Canada, the UN Co-
dex Alimentarius Commission, delegated by the World Trade Organization to formulate 
international safety and labelling requirements for food products, once again bowed to the 
pressure of the United States and its closest allies and delayed making a decision on whether 
all genetically engineered foods must be labelled. This means that for the time being much 
of the genetically modified food sold on supermarket shelves will not have to be labelled as 
such. Codex now will gather more comments on the issue and will bring the topic up for 
discussion at their meeting next year, where a final decision will be taken that will be legally 
binding on all members of the World Trade Organization.

(2) Lawsuit Challenges FDA Policy on Genetically Engineered Foods: An unprecedented 
coalition of scientists, religious leaders, health professionals, consumers and chefs filed suit 
on 28 May against the US Food and Drug Administration (FDA) to obtain mandatory safety 
testing and labelling of all genetically engineered foods. The suit challenges the marketing 
of 33 different genetically engineered whole foods which are currently being sold without 
labelling or adequate safety testing. These genetically engineered whole foods are also used 
as ingredients in processed foods, and have been reported to be present in a number of 
mass-consumed food products from major soy-based baby formulas to some of the most 
popular corn chip brands. Contact: wcrist@boone.net
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Quad ministers agree on new approach towards trade negotiations

Trade ministers from the so-called Quad powers (the US, EU, Japan and Canada) agreed in 
their last meeting on a new approach to negotiating further trade liberalization within the 
WTO. The approach will allow sector-by-sector agreements to remain valid if WTO mem-
bers subsequently reach accords on at least two other sectors. This differs from traditional 
arrangements wherein sector-by-sector agreements become invalid if WTO members can-
not reach agreement on all negotiating areas.

Quad ministers disagreed however over the so-called Millennium Round of trade talks. The 
EU and Japan support the launch of a comprehensive trade round to begin in 2000, while 
Canada warned strongly against such an approach. The US said it is too early to decide on 
the matter.

Quad ministers also agreed to push for a high-level meeting of the WTO Committee on Tra-
de and Environment (CTE) well before the end of 1999 in order to advance their co-option 
of environmental NGOs. US Trade representative Charlene Barshefsky called for the CTE to 
maintain close consultations with business and non-governmental organizations to ensure 
“concrete results.”

 

New threat to forests – timber trade talks under the Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC)

Forests of global ecological significance across the Pacific rim are at stake in these trade talks. 
The APEC countries are home to 63% of the world’s remaining “frontier forests” – large rela-
tively intact primary forest ecosystems. These forests provide habitat to rare and endangered 
species, sustenance to communities, and carbon sinks that mitigate global warming.

The APEC timber trade talks are aimed at increasing consumption and production of forest 
products from Pacific Rim forest s. The stated goal of the talks is a reduction in the price of 
forest products. Logically, if prices drop, demand will rise and logging will increase. A US 
Department of Agriculture study indicates that more timber would be cut from ecologically 
sensitive Pacific Northwest old growth forests following the elimination of restrictions on 
unprocessed logs from public lands, a stated goal of the APEC talks.

The APEC Forest trade talks also could weaken many regulations that are in place to protect 
forests, including controls on pests and restrictions on exports of unprocessed logs.
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3.4. BUTLLETÍ NÚMERO 4

PGA Bulletin
Peoples’ Global Action against ‘Free’ Trade and the WTO

Issue number 4, October 1999

1. Report of the second conference of Peoples’ Global Action
The second conference of Peoples’ Global Action against ‘Free’ Trade and the WTO (PGA) 

took place in Karnataka (India) from the 23rd to the 27th of August 1999, hosted by the Kar-
nataka State Farmers’ Association (KRRS).

Representatives from farmers’ movements, indigenous peoples’ organisations, fisherfolk 
movements, trade unions, afro-american communities, anti-dam movements, domestic worker 
solidarity fronts, landless peasant co-operatives, environmental organisations, solidarity com-
mittees, alternative media, unRepresentatives from autonomous groups, feminists, squatters, 
street reclaimers, gentech-field destroyers and activists of all sorts came together in the Karna-
taka Folklore Centre, near the city of Bangalore, to evaluate the development of the PGA net-
work in its first 18 months, discuss its future and coordinate actions. Many people could not 
come due to visa-related problems [as we discovered much too late, if you apply for an Indian 
visa saying that you want to attend a conference your application has to be approved by 3 dif-
ferent ministries before you get it - about one month later!] and other last-minute troubles. For 
instance, the whole delegations of Africa and Central and Eastern Europe / CIS had to remain 
home due to those reasons. But despite these unfortunate absences, the conference was fruitful.

After a day of discussion in small groups, the plenary took the collective challenge of broa-
dening the function of PGA: it was agreed by consensus that the network should in the future 
work as a tool for communication and coordination for all the struggles against the effects of 
the global capitalist regime, not only against the institutions and agreements that regulate it. 
This means that the efforts of communication and coordination will in the future be extended 
to all the topics related to capitalist exploitation, as well as its relation with patriarchy, racism, 
violence, environmental destruction etc. and the different forms of struggle to eliminate the-
se forms of oppression. The expectation is that the PGA as a process will eventually reach a 
stage in which it is able to articulate grassroots resistance at global level, working as a global 
movement, rooted in the basis of peoples’ movements all over the planet, and playing a direct 
political role from below (despite not being constituted as organisation).

This change in the definition of PGA was a continuation of a general wish that was already 
evident at the first conference (Geneva, February 1998), when the first draft of the manifesto, 
consisting of one and a half pages focused on the WTO and other trade and investment agree-
ments, grew through a participatory process to an eight-page text on the impacts of capitalism 
on different social groups, the environment, etc. This wish also was apparent in the projects 
supported by PGA. For instance, the global day of action on June 18th was a carnival against 
capitalism, and the Inter-Continental Caravan for Solidarity and Resistance had among its 5 
main topics of struggle issues such as biotechnology and the nuclear industry.

Another important decision taken by consensus was to include the following text as a new 
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PGA hallmark, one of the basic points of consensus which will not be discussed since they are 
the fundaments on which the network is built: ‘We reject all forms and systems of domination 
and discrimination including, but not limited to, patriarchy, racism and religious fundamen-
talism of all creeds. We embrace the full dignity of all human beings.’ [This has become the 
second PGA hallmark, and previous hallmarks 2, 3 and 4 now become hallmarks 3, 4 and 5 
respectively.] This hallmark was introduced due to the fact that the denunciation of ‘free’ trade 
without an analysis on patriarchy, racism and processes of homogenisation is a basic element 
of the discourse of the (extreme) right, and perfectly compatible with simplistic explanations 
of complex realities and with the personification of the effects of capitalism (such as conspi-
racy theories, anti-Semitism, etc) that inevitably lead to fascism, witch-hunting and oppressive 
chauvinist traditionalism. With this new hallmark, PGA repudiates all reactionary forms of 
resistance to capitalism.

The manifesto will be reviewed in order to bring it up to date with these changes, intro-
duce the gender perspective throughout the text and include a number of statements on issues 
such as the universalisation of primary education, the rejection of anti-Semitism, etc.

The conference also took a number of decisions relating to actions. The call for a global 
day of action in November 30th 1999 was endorsed by the whole network, as well as a number 
of protest programmes against the Ministerial Conference of the WTO in Seattle, such as an 
international anti-WTO caravan in the USA and another one in Canada, the Resist WTO 
Roadshow being planned by Art & Revolution, a tribunal judging corporations and the WTO 
for crimes against humanity planned by the Council on International and Public Affairs, etc. 
Another programme endorsed by the plenary as a PGA activity was an international conference 
on training for movements engaged in civil disobedience which the Collective for autonomous 
non-violent actions (CANEVAS) and Operation SalAMI! will organise next year in Canada. 
Finally, the initiative ‘A “Humanitarian Intervention” in the USA is Necessary!’ was also en-
dorsed by the plenary. [For more information, see below.]

The election of the new convenors’ committee was left to a great extent in the hands of 
upcoming regional meetings, to take place early next year. Only one of the two Asia convenors 
and the Western European convenor were elected. These were the Movement for National 
Land and Agricultural Reform from Sri Lanka, <monlar@sltnet.lk> and the Italian Ya Basta! 
network, <yabasta@tin.it> and <patham@iol.it>, respectively. The interim convenor for North 
America (until the North American regional conference) is the Pennsylvania Consumer Acti-
on Network, <MWMorrill@aol.com> .The delay in the election of most new convenors was 
agreed in order to let more movements to participate in, as well as initiate, regional processes 
within the PGA, with the ultimate goal of developing a number of interconnected decentrali-
sed networks.

The global PGA secretariat for the next year will be based at the Canadian Union of Postal 
Workers (CUPW), 377 Bank Street, Ottawa, Ontario, CANADA. The email address of the se-
cretariat remains <agpweb (AT) lists.riseup.net>. The temporary regional technical secretariat 
for Latin America and the Caribbean will be based at Güises Montaña Experimental (GME), 
Rio San Juan, Nicaragua, email <gme@tmx.com.ni>, but only until the regional conference 
of Latin America and the Caribbean takes place in March 2000. This regional conference will 
also decide where in Latin America the next world-wide PGA conference will take place.
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Finally, the tools for communication of PGA (the web page, bulletin and other publicati-
ons) were discussed and working groups were formed with people who volunteered to produce 
them, translate them etc. If you want to join any of these groups, please contact the secretariat 
(see contact details above).

A number of visits to different peoples’ movements (Adivasis, fisherfolk, farmers, anti-dam, 
etc) took place in Kerala and Karnataka just before and after the conference. Finally, a large 
group of the participants went North to the Narmada valley at the end of the second visit in 
order to show solidarity with the intense non-violent struggle against destructive development 
that has been fought there for over a decade.

2. N30: Global Day of Action on November 30
The PGA, at its second world conference in Bangalore, India, called for November 30 to 

be an Global Day of Action. Organisations and movements from dozens of countries enthu-
siastically endorsed this decentralised action and pledged to organise local events in India, Sri 
Lanka, Nepal, U.K., Germany, Argentina, Switzerland, Spain, Colombia, etc.

Although most of the actions are being planned for that date, there are also groups that 
are responding to the call but staging their N30 actions in other dates. For instance, in India 
the National Alliance of Peoples’ Movements has given a call for actions spread over a longer 
period, from November 21st (international day of action of fisherfolk) to December 3rd (an-
niversary of the Union Carbide disaster in Bhopal). These actions - mass protests, educative 
programmes, delegations to the authorities, etc. -will focus attention on the impacts of globa-
lisation, including the WTO, its policies and agreements, on various sectors of the population 
(fisherfolk, forest produce gatherers and other tribals, women, farmers, industrial and agri-
cultural labour, etc.), reflected through the struggles such as opposition to Narmada dams, 
the struggle against foreign fishing vessels, displacement due to infrastructure development 
and mega-cities, and others. (Contact Mahendra at <mahendras1@yahoo.com>, tel +91-22-557 
4895 for more information).

Similarly, there will be a big demonstration in Geneva (where the headquarters of the 
WTO are based) on the 27th, since this date, being a Saturday, is more appropriate for the large 
number of organisations which are calling it (contact red-red2@span.ch for more information).

Below you find an edited summary of the call for action prepared by the November 30 
Global Day of Action Collective.

GLOBAL DAY OF ACTION NOVEMBER 30, 1999
LET OUR RESISTANCE BE AS TRANSNATIONAL AS CAPITAL!
A Global Day of Action, Resistance and Carnival Against the Global Capitalist System
Laugh in the Face of the Global Economy!!
Activists from diverse groups and movements around the world are discussing, networking 

and organising for an INTERNATIONAL DAY OF ACTION on November 30th. On this 
day, ministers of 134 governments will be in Seattle for the 3rd conference of the World Trade 
Organisation (WTO), at which they will decide on new policies that will further escalate the 
exploitation of our planet and its people by the global capitalist system. The ‘key players’ (the 
Northern governments, especially those of the USA and the European Union) want to push 
through a new version of the Multilateral Agreement on Investment (MAI), expand the agre-
ements that grant agrochemical and biotechnological TNCs new domination rights over the 
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agriculture and the food systems of the whole world, strengthen intellectual property rights 
and patents on life, and further capitalist globalisation through a new round of free trade talks.

A coalition of radical activists has formed in Seattle to stage actions against the confe-
rence, and activist groups around the world are planning to converge on the city. Also, the 
international network Peoples’ Global Action against ‘Free’ Trade and the WTO (PGA) and 
the IWW (International Workers of the World) are planning ACTIONS around the world. 
Various grassroots groups prepare to take action in their own parts of the world in recognition 
that the CAPITALIST SYSTEM, based on the exploitation of people, societies and the envi-
ronment for the profit of a few, is the PRIME CAUSE of present SOCIAL AND ECOLOGI-
CAL TROUBLES.

In view of these developments, we now call for SYMPATHETIC COMMUNITIES, 
GRASSROOTS GROUPS, AND INDIVIDUALS around the world to organise their OWN 
AUTONOMOUS ACTIONS, protests, and carnivals in solidarity against the capitalist sys-
tem on November 30th. Our simultaneous TRANSFORMATION OF THE CAPITALIST 
SOCIAL ORDER around the world - in the streets, neighbourhoods, fields, factories, offices, 
commercial centres, financial districts, and so on - will contribute to the process of bringing 
separate struggles together based on co-operation, ecological sustainability, and grassroots de-
mocracy.

This call is made in the spirit of continuing the process of building a strong, bold and 
CREATIVE GRASSROOTS MOVEMENT against the economic and political institutions 
of capitalism. For as we realise that no issue is isolated, be it the exploitation of workers, the 
bankruptcy of peasant farmers, the displacement of indigenous peoples by “development” pro-
grammes or the destruction of our environment, we also realise that we must act together and 
UNITE OUR STRUGGLES AGAINST the social, political, and economic institutions of 
THE CAPITALIST SYSTEM. Only a strong and united movement of grassroots groups ba-
sed on mutual respect and solidarity, who struggle independent of these institutions and seek 
to effect change directly through their own autonomous action can dissolve their power and 
BUILD A BETTER SOCIAL ORDER based on grassroots organisation.

The actions on the 30 of November will BRING DIFFERENT MOVEMENTS TO-
GETHER in solidarity with one another and strengthen the mutual bonds of otherwise dis-
parate groups - workers, the unemployed, students, trade unionists, peasants, the landless, 
fishers, women’s groups, ethnic minorities, indigenous peoples, peace activists, environmental 
activists, ecologists, and others. This process will be continued through FURTHER GLOBAL 
DAYS OF ACTION IN THE FUTURE - MAYDAY 2000, for instance, has been pointed out 
as a perfect symbolic and real opportunity to escalate our resistance.

The PRESENT PROPOSAL of a November 30th global day of action FOLLOWS from 
the success of the co-ordinated global day of action on JUNE 18TH this year, and is intended 
to expand on it in the same spirit. On that day, separate grassroots movements in over 30 coun-
tries on all continents worked together and JOINED FORCES AGAINST THE GLOBAL 
CAPITALIST SYSTEM. The day saw for instance marches by workers in Bangladesh and 
Pakistan; a fake trade fair by Uruguayan activists; thousands of people in a carnival in Lon-
don’s financial district; occupations and street parties in Spain, Italy, USA, and Canada; ten 
thousand people in Nigeria protesting the oil industry and imperialism; and, in Melbourne, 
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a prominent politician hit with a cream pie and a logging multinational blockaded with dead 
wombats. (For more information, see http://www.j18.org)

The November 30th global day of action would be organised in a non-hierarchical way, as 
a DECENTRALISED AND INFORMAL NETWORK of autonomous groups that struggle 
in solidarity and co-operation employing non-authoritarian, grassroots democratic forms of 
organisation.

Your INITIATIVE AND PARTICIPATION, no matter how small, are crucial to the 
success of the November 30th day of action in your location. If your group or organisation 
plans an action on November 30th, please let others know as soon as possible, to FACILITATE 
NETWORKING and communication, as well as International media efforts. Please send your 
contact information to: n30contacts@angelfire.com to be included in an international contacts 
list. The more detailed information you send (land address, phone number, fax number, email) 
the better, but, for your own security, do not include any contact information that you prefer 
not to be made public.

We expect to COMMUNICATE INTERNATIONALLY PRIMARILY BY EMAIL, and 
so encourage all groups and individuals who plan to take action to subscribe to suitable mailing 
lists, and in general make efforts to STAY IN TOUCH through this and other means. There 
is a list of available mailing lists in the appendix below.

Please FORWARD THIS PROPOSAL to appropriate lists and to people who will be inter-
ested, reproduce it and circulate, put it on a web site, and most importantly, ACT.

NOVEMBER 30 GLOBAL DAY OF ACTION COLLECTIVE
N30 c/o IWW, 5215 Ballard NW, Seattle, WA. 98107, (+1 - 206) 706-6250, http://go.to/

n30
APPENDIX:
I. Mailing lists
THE NOVEMBER 30 DISCUSSION LIST: This list allows for participants around the 

globe to co-ordinate and discuss the November 30th global day of action. Subscribers will 
receive information and updates about the N30 preparations around the world. To subscribe, 
go to: http://n30.listbot.com

THE NO2WTO DISCUSSION LIST: This discussion list has been set up to generate and 
co-ordinate networking among people interested in radical mobilisation in Seattle for WTO 
(as in contrast to the generally reformist tendencies of the general Seattle coalition). Subscribe 
and unsubscribe directly from: http://no2wto.listbot.com/

II. References
NOVEMBER 30 DAY OF ACTION WEB SITE The November 30th website will con-

tain information and updates about the November 30th preparations around the world, a 
regularly updated list of participating groups around the world, announcements of langua-
ge specific mailing lists, WTO info, etc: http://go.to/n30 N30 Website http://flag.blackened.
net/~global N30 call by IWW http://www.geocities.com/capitolhill/lobby/8771/iwwwto.
html N30 Seattle Walkout http://walkout.listbot.com N30 Seattle Direct Action Network 
http://www.agitprop.org/artandrevolution/wto JUNE 18th global day of action: http://
www.j18.org/ and http://www.infoshop.org/june18.html Peoples Global Action against 
‘Free’ Trade and the WTO (PGA): <agpweb (AT) lists.riseup.net>, <http://www.agp.org> 



656

ANNEXOS

3. Actions against the WTO Ministerial in Seattle
The following projects and events against the Seattle WTO Ministerial were endorsed by 

PGA at the Bangalore conference:
• The Festival of Resistance in Seattle, organised by The Direct Action Network against 

Corporate Globalisation. Includes: the Resist WTO Roadshow by Art & Revolution 
(street theater, dance, music, etc. in cities along the west coast of Canada and the U.S., 
contact <fire@igc.org>) an action / street theatre camp in Seattle, the Nov 30 Shut 
Down the WTO Mass Nonviolent Direct Action, and different forms of community 
organising and agitation. Contact <can@drizzle.com>

• The “Shut Down the WTO Caravan” consisting of activists, farmers, fisherfolk, pea-
sants, labor organisers, tc from around the world in the USA. Starts in New York on 
the 28th of October and arrives in Seattle in time for the anti-WTO protests. Contact 
<PGACaravan@pcan.org>

• A Canadian Caravan, similar to the U.S. caravan. Contact <dbleakney@cupw-sttp.
org>

• A Global People’s Tribunal putting corporations on trial for crimes against humanity. 
To be held in Seattle during the WTO meeting. Contact <cipany@igc.org>

• Linked to the USA caravan, the call “A ‘Humanitarian Intervention’ in the USA is 
Necessary!”. Contact <yabasta@tin.it> and <patham@iol.it>

You will find more information about these programmes below. Though it is not related 
to the PGA, we also include at the end information about live broadcasts that will be available 
from Seattle.

3.1. Festival of Resistance * Nonviolent Direct Action * Street Theater
Come to Seattle Nov. 29 - Dec. 3, 1999
Increasing poverty and cuts in social services while the rich get richer; low wages, sweats-

hops, meaningless jobs, and more prisons; deforestation, gridlocked cities and global warming; 
genetic engineering, gentrification and war: Despite the apparent diversity of these social and 
ecological troubles, their roots are the same — a global economic system based on the exploi-
tation of people and the planet.

From Nov. 29 to Dec. 3 in Seattle, WA, thousands leaders of transnational corporations, 
governments officials and an army of bureaucrats will come to the World Trade Organisation’s 
Summit to further their drive for profits, and their control over our political, economic and 
cultural life, along with the environment. Their new strategy to concentrate power and wealth, 
while neutralising people’s resistance, is called “economic globalisation” and “free trade.” But 
these words just disguise the poverty, misery and ecological destruction of this system.

Tens of thousands of people will converge on Seattle and transform it into a festival of 
resistance: mass nonviolent direct action; reclaim the streets with giant street theatre, puppets, 
celebration, music, street parties and pleasure; vibrant sounds of community, creativity and 
resistance and glimpses of life as it could be in the face of hundreds of deadening businessman, 
bureaucrats and politicians. A new world is possible and a global movement of resistance is 
rising to make it happen. Imagine replacing the existing social order with a just, free and eco-
logical order based on mutual aid and voluntary cooperation. Join us. Come to Seattle.
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Here is some of what is planned and what you need to know to come to Seattle:
RESIST THE WTO: ROADSHOW
Art and Revolution Street Theatre Troupe will join a multi-media, giant puppet and dance 

performance, teach-in tour of the Western U.S. and Canada from September 28 to October 18 
(in Seattle October 5) to educate, agitate and organise against the World Trade Organisation 
Summit. Cosponsored by Global Exchange.

ACTION/STREET THEATER CAMP NOV. 20-28
We are planning for nine days of street theatre, giant puppet, dance and music making / 

skillsharing / performing, nonviolent direct action trainings and affinity(action) group for-
mations, community building fun, meetings to coordinate it all and prepare ourselves for the 
WTO, outreach and performance around Seattle, and more. Come early and help organise and 
prepare. Contact us or check the website for more details.

NOV 30 SHUT DOWN THE WTO - MASS NONVIOLENT DIRECT ACTION 
INFO

We are planning a large scale, well organised, high visibility action to SHUT DOWN the 
World Trade Organisation on Tuesday November 30. The World Trade Organisation has no 
right to make undemocratic, unaccountable destructive decisions about our lives, our commu-
nities and the earth. We will non-violently and creatively block them from meeting. Hundreds 
of people will risk arrest, reflecting the diversity of groups and communities impacted by the 
WTO and corporate globalisation. We envision colourful and festive actions with large scale 
street theatre as a major element. We will make space and encourage mutual respect for a va-
riety of non-violent action styles reflecting our different groups and communities. The WTO 
Summit offers a historic opportunity to halt capitalist globalisation and to help catalyse a 
widespread mass movement in North America. Cosponsored by the Direct Action Network 
(Against Corporate Globalisation), Earth First!(Seattle), Global Exchange and Rainforest Ac-
tion Network.

ACTION GUIDELINES: All participants in this action are asked to agree to these action 
guidelines. Having this basic agreement will allow people from many backgrounds, move-
ments and beliefs to work together for this action. They are not philosophical or political 
requirements placed upon you or judgements about the validity of some tactics over others. 
These guidelines are basic agreements that create a basis for trust, so we can work together for 
this action and know what to expect from each other.

1) We will use no violence, physical or verbal towards any person
2) We will carry no weapons
3) We will not bring or use any alcohol or illegal drugs
4) We will not destroy property
JAIL/COURT SOLIDARITY: We will encourage and facilitate jail and court solidarity 

for the mass action. This includes: distributing information about and giving training on jail 
solidarity (check the web site, or contact us for solidarity info); setting up spokescouncil mee-
tings to plan solidarity; providing a legal support team who understands and will help nego-
tiate solidarity demands. Through jail solidarity we can take power in a situation designed to 
make us powerless. We do this by making our decisions as a group, by acting in harmony with 
each other, and by committing ourselves to safeguard each other’s well being. Every time there 
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is a choice in the legal process, activists can either cooperate or make things more difficult for 
the authorities. Solidarity tactics mean that people noncooperate as a group unless the autho-
rities agree to our demands. An overcrowded, expensive jail and legal system creates additional 
pressure. This can give us some control over the legal consequences and expedite them, while 
protecting the authorities from singling individuals out for harsher treatment, resisting fines 
and probation, and extending the action to the prison and legal system with the strength of a 
group, instead of as individuals. We encourage action participants who are able, to clear their 
calendar in advance for several days or a week or so after the action should it become necessary 
to use a fill-the-jails tactic to win our demands. It is likely that those who want or need to leave 
will be able to do so.

LEGAL: We will have legal support for those arrested at the mass action through arraign-
ment: this includes legal and solidarity briefings, a staffed legal support office, an experienced 
legal coordinator and lawyers who can make jail visits.

AFFINITY GROUPS: Everyone participating in the action is asked to form or join an 
affinity group (a self reliant action group of 5-20 people, which includes some support people 
who do not risk arrest and are committed to do support before during and after arrest). Affinity 
groups are the basic planning and decision making bodies for the mass action. Form an affinity 
group with your friends, people from your town, neighbourhood or workplace, from your or-
ganisation or community, with people you share some other affinity, interest or identity. Two 
or more affinity groups that have something in common, or want to do similar actions should 
work together as a “cluster” of affinity groups.

Action Spokescouncil: Leading up to the action participants will coordinate the action 
and jail/court solidarity through an Action Spokescouncil, with spokespeople chosen by each 
affinity group responsible for carrying their groups plans, opinions and decisions to the spo-
kescouncil and carrying information and decisions back to their group. Agenda items and 
proposal will be available before each spokescouncil so affinity groups can discuss them. We 
encourage mass action participants to try arrive by Sunday November 28, or as early as they 
can on Monday November 29 to get briefed and to coordinate.

NONVIOLENT DIRECT ACTION TRAINING: All action participants will be encou-
raged to take a nonviolent direct action training to prepare themselves for both the action and 
for jail and court solidarity to deal with the legal system. Trainings are already being set up in 
many local communities and will be available in Seattle during the week leading up to and the 
day and evening before the action.

HOUSING: If you have any connections in or near Seattle where you can stay, please pursue 
them. People for Fair Trade have said they will try to provide some housing at 1-877-STOPW-
TO. The Direct Action Network expects to have some limited housing or camping options 
during the Action/Street Theatre Camp and possibly during the WTO, but call write first to 
check and confirm space- priority will be given to folks who confirm well in advance.

NEEDS:
• Housing: For Seattle area people: can you put up an out of town activists before and/

or during the WTO?
• Puppet supplies: Backpack frames, bamboo and wooden poles (6 feet and up), large 

pieces of ripstop nylon other water resistant fabric, white sheets, latex (water-based) 
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housepaint.
• Food to share: call for specifics
• Money: we need money for outreach materials, renting street theatre spaces, puppet 

supplies, phone calls, mailing, legal support and office space. Please send what you 
can. Make checks to “Art and Revolution (WTO)” and send c/o CAN, 4554 12th Ave. 
NE, Seattle, WA 98105

DIRECT ACTION NETWORK (AGAINST CORPORATE GLOBALIZATION)
The Direct Action Network is a network of local grassroots groups and street theatre groups 

across the Western United States and Canada who are mobilising our communities to creatively 
resist the World Trade Organisation (WTO) and corporate globalisation. We are organising 
and coordinating mass nonviolent direct action and large scale street theatre — giant puppets, 
dance, drums, music, spoken word, and graffiti art at the WTO Summit in Seattle, November 
29 to December 3. Our current social and ecological troubles are rooted in an economic and 
political system that is going global. Imagine replacing the current social order with a just, free 
and ecological society based on mutual aid and voluntary cooperation. A NEW WORLD IS 
POSSIBLE and we are part of a global movement that is rising up to make it happen. Join us!

c/o CAN, PO Box 98113, Seattle, WA 98145 USA. Real address: 4554 12th Ave. NE, 
Seattle, WA 98105, USA. Tel (+1-206) 632-1656 <can@drizzle.com> www.agitprop.org/artan-
drevolution

San Francisco (+1-415) 339-7801/ (1-510) 464-5921. Vancouver, Canada (1-604) 254-3145 
<vga-van@tao.ca>

3.2. Shut Down the WTO Caravan
International Activists Tour U.S. to Counter the World Trade Organisation
Farmers, Indigenous Peoples, Environmentalists, Fisherfolk and Labour Organisers
will Expose the Horrors of Corporate Globalization
A caravan of two dozen international activists will be crossing the United States to spread 

the message that “free trade,” or corporate globalisation, is at the heart of many of the world’s 
ills. Representing every continent, the activists contend that the upcoming meeting of the 
World Trade Organisation (WTO) in Seattle could sow the seeds for further erosion of human 
rights, food security, environmental protections and health standards.

The caravan, dubbed “The Road to Seattle: An Educational Road Show on Corporate 
Globalisation,” includes men and women from Bangladesh, Bolivia, Canada, Germany, India, 
Israel, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama, the United States and West Papua. The par-
ticipants are people who have been directly impacted by corporate globalisation, and represent 
environmental, human rights, workers, fisherfolk and farmers’ movements. They represent 
movements fighting sweatshops in New York, corporate takeover of family farming in India, 
the destruction of indigenous communities in West Papua, the rape of the land by oil compa-
nies in Nigeria, etc.

The caravan will be stopping in about 20 communities, including large cities, small towns, 
and Native American reservations. It will start in New York on October 28 and arrive in Se-
attle on November 24, in time for the WTO ministerium and the No2WTO actions. In each 
community the activists will participate in community education activities, including teach-ins 
at colleges, houses of worship and union halls. They will also hold local news conferences and 
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appear on radio and television talk shows. The international activists will join local activists 
in direct action demonstrations at sites where there are examples of egregious corporate misbe-
haviour. Caravan organisers hope that the activists will have direct contact with thousands of 
Americans along the route, dispelling the American media’s perception of opposition to “free” 
trade as being isolationist and protectionist and exposing how capitalist globalisation is killing 
people, eliminating human rights and destroying the environment all over the world.

The focus of the caravan, and its ultimate destination, is the meeting of the World Tra-
de Organisation in Seattle. Among the plans which the caravan participants oppose include 
new rules which will limit the scope of government in areas such as food security and safety, 
workers’ rights, health standards and environmental laws. Caravan participants and organi-
sers unanimously oppose these measures. They agree that the WTO is fundamentally flawed, 
beyond reform and must be abolished.

The caravan is organised by the Pennsylvania Consumer Education Project (PCEP) and 
the Pennsylvania Consumer Action Network. (PCAN). Together, these grassroots organisati-
ons work to educate and mobilise people to take back our democracy from moneyed special 
interests. The caravan is a project of Peoples’ Global Action (PGA), a gathering of peoples’ 
movements fighting corporate globalisation.

The caravan is organised under the principles outlined in the PGA hallmarks:
1) A very clear rejection of the WTO and other trade liberalisation agreements (like APEC, 

the EU, NAFTA, etc.) as active promoters of a socially and environmentally destructive glo-
balisation;

2) Rejection of all forms and systems of domination and discrimination including, but not 
limited to, patriarchy, racism and religious fundamentalism of all creeds. We embrace the full 
dignity of all human beings;

3) A confrontational attitude, since we do not think that lobbying can have a major impact 
in such biased and undemocratic organisations, in which transnational capital is the only real 
policy maker;

4) A call to non-violent civil disobedience and the construction of local alternatives by local 
people, as answers to the action of governments and corporations;

5) An organisational philosophy based on decentralisation and autonomy.
The caravan Itinerary (subject to change) is: October 28 New York City / Oct 29-30 Bos-

ton / Oct 31 Western Massachusetts / November 1 Ithaca / Nov 3 Pittsburgh / Nov 4 Oberlin 
/ Nov 5 Columbus / Nov 6 Indianapolis / Nov 7 St. Louis / Nov 10 Oklahoma City / Nov 
12 Albuquerque / Nov 14 Phoenix / Nov 17 San Diego / Nov 18 Los Angeles / Nov 19 San 
Francisco / Nov 22 Eugene / Nov 23 Portland / Nov 24 arrival to Seattle.

For more information, or to schedule interviews with participants or organisers, please 
contact PCAN at 1-610-478-7888, <pgacaravan@pcan.org> or <pgacaravan@aol.com>.

If you can, please send contributions to: PA Consumer Education Project, 529 Court St., 
# 509, Reading, PA 19601, USA

3.3. Canadian Caravan against the WTO
A caravan will also take place in Canada, in the same style as the US caravan. It will start 

in Toronto at the first of November and take part in the protests against the Free Trade Area of 
the Americas (FTAA) Trade Ministers meeting, including the day of action in solidarity with 
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the Zapatistas (see sections 4.6 and 4.7). It will wind through rural Canada and hold public 
meetings and press conferences around the WTO form the perspective of workers, students, 
farmers, etc. We will discuss issues such as biodiversity, water, trees, health, education, etc in 
order to expose the link between global agreements and neighbourhood problems. Several 
organisations and unions are involved in the organisation - for instance, the student union are 
sponsoring a caravan student representative from the autonomous university in Mexico where 
an intense struggle against neoliberal policies is currently being fought.

The Canadian and the US caravans will come together in Seattle for the No2WTO pro-
tests, where they will be joined by large numbers of protesters from all over Canada. The Union 
of Postal Workers will be bussing into Seattle. The Hospital Employees Union is said to be 
sending as many as ten buses!

Along with the caravan and the mobilisation towards Seattle, actions are being planned 
in diverse Canadian cities for November 30 - confirmed actions include Montreal, Toronto, 
Ottawa, Vancouver and Winnipeg. They involve a whole range of activities from street theatre 
and teach-ins to direct action and demonstrations.

For more information, contact David Bleakney, Canadian Union of Postal Workers, 377 
Bank Street, Ottawa, Ontario K2P 1Y3 Canada. Phone: 1-613-236-7230 ext 7953, <dbleak-
ney@cupw-sttp.org>

3.4. Global People’s Tribunal on Corporate Crimes Against Humanity
Seattle, Washington, USA, November 27-29, 1999 (Preliminary Announcement)
Plans are now being made to hold a Global People’s Tribunal on Corporate Crimes Against 

Humanity at the time of the World Trade Organisation Ministerial Meeting. The Tribunal 
will hear testimony and receive other forms of evidence of crimes against humanity by global 
corporations as defined under international and Canadian law on Saturday and Sunday, No-
vember 27 and 28. A decision on whether this evidence is sufficient to sustain charges of crimes 
against humanity will be rendered on Monday, November 29, the opening day of the WTO 
Ministerial.

The organisers believe that it will be possible to present to the Seattle Tribunal suffici-
ent evidence to sustain an indictment of those corporations being examined by the Tribunal 
for “crimes against humanity.” Such crimes have been defined under Canadian Law C-71 as 
meaning “... murder, extermination, deportation, persecution, or any other inhumane act or 
ommission that is committed against any civilian population or any identifiable persons ... and 
that ... constitutes a contravention of customary international law or conventional international 
law or is criminal according to the general principles of law recognised by the Community of 
Nations”. This definition is drawn from the Charter of the International Military Tribunal at 
Nuremberg as subsequently reaffirmed and extended to acts committed at any time (not just 
wartime) by the UN General Assembly. And the UN’s International Law Commission has 
asserted that “inhumane acts” become crimes against humanity when they are “committed in 
a systematic way or on a large scale and instigated or directed by a Government or by any or-
ganisation or group” which clearly includes non-state actors such as giant global corporations.

This Tribunal will function like a grand jury, considering whether or not there is sufficient 
evidence to sustain charges of “crimes against humanity” on a limited number of global corpo-
rations. If the jury decides that there is enough evidence, the actual trial will take place in other 
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forums in the future with timely notice to the accused parties which will be given ample oppor-
tunity to present evidence in their defense under generally accepted conditions of due process.

Between 6 and 12 global corporations will be selected for investigation, based in part on 
the ready availability of evidence of “inhumane acts or omissions”. Among those already sug-
gested are Union Carbide Corporation (perpetrator of the world’s worst industrial disaster at 
Bhopal, India), Dow Chemical (which gave us Agent Orange and is about to acquire Union 
Carbide), Monsanto, Bayer, Unocal, Shell, Rio Tinto, Cargill, and GAP. Additional suggesti-
ons are welcomed. The types of evidence will be written, oral, and video taped. We will also 
examine critically corporate counterclaims to have benefited humanity.

Organisers: Endorsed by People’s Global Action at its recent conference in Bangalore, the 
Tribunal is being organised by a small group of human rights, consumer, and trade union 
activists in the USA and Canada. For further information, contact the Tribunal Coordinator, 
Ward Morehouse, Council on International and Public Affairs, 777 United Nations Plaza, 
Suite 3C, New York, NY 10017, Tel. 212 972 9877 or 914 271 6590; fax 914 271 6590; e-mail: 
<cipany@igc.org>

3.5. A ‘Humanitarian Intervention’ in the USA is Necessary!
A Modest Proposal to contribute towards the Organisation among the Poor in the USA, 

and to Fuel the U.S. Caravan Against the WTO Summit in Seattle
Much has been said about the eyes of the child victims of the Balkan war, but little about 

the eyes of U.S. children.
Some figures about poverty in the USA :
• The USA has set aside $280 billion for war over the next few years, thus denying a 

future for a large number of their own people.
• For the next year the expenditure on health and education will be 9 times lower than 

on armaments.
• One child in three does not have access to heath care.
• Single mothers have no guarantee of social security.
• Over 3 million children considered disruptive at school are treated with brain drugs.
• For black children, the future is worse: one out of three is born with the prospect of a 

prison term.
• The USA is one of the four countries in the world (together with Iraq) that legally 

condemns minors to death.
• In the USA the real salary of young workers (25-34 years of age) below management 

level has fallen by 25% over the past 20 years.
This is the model the USA wants to export, with the support of the so called left-wing 

politicians of Europe and of many governments in the countries of the South of the world, in 
order to expand its policies.

This initiative will give us the chance to explain to people what WTO is, what neolibe-
ralism is and how it is impoverishing the lives of people all over the planet. At the same time, 
it offers the opportunity for people around the world to share information about the political 
initiatives they are carrying out in their own countries.

This “MODEST PROPOSAL” is a sort of provocation, a challenge, by which poor persons 
from all over the world (both North and South) send $1 each to the USA Superpower.
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TECHINICAL ASPECTS
Those who want to participate in this initiative should start soon with a campaign “SUP-

PORT THE POOR OF THE USA AND FUEL THE ANTI WTO CARAVAN”, perhaps 
by:

• covering their town with posters;
• setting up points for gathering the money;
• contacting all the possible media to give information about the “MODEST PROPO-

SAL”;
• involving individuals, groups, social centres, schools, universities, political parties, 

unions, associations etc.
Each country or region of course will have its own initiative!
We suggest to collect a symbolic figure of $1 per person, association, school, social centre, 

university, union, political party (though if they want they can also donate other amounts). 
The money will serve partly to support the grassroots organisational work of the poor of the 
USA and partly to support the USA Caravan against the WTO. We might ask contributors 
to sign a declaration stating: ‘I/We want to contribute to build global solidarity by making 
a payment to support the global caravan of peoples’ movements representatives against the 
WTO and the work to organise the poor in the USA being done by the Kensington Welfare 
Rights Union. They payment will be done directly to the “Pennsylvania Consumer Education 
Project”, who will forward part of it to the “Kensington Welfare Rights Union”’, or something 
similar. Please use this method or any other to keep lists of the organisations that participate in 
to the campaign and also keep track of the amount of persons that contributed, so that at the 
end of the campaign (during the WTO Ministerial) we can make public the number of persons 
and the list of organisations that participated in each country.

For those wanting to contribute by check, it should be made out to: Pennsylvania Consu-
mer Education Project, 529 Court St #509, Reading, PA 19601 - USA

The bank details are: Bank: AllFirst / Routing number: 052000113 / Bank Address: P.O. 
Box 17039, Baltimore, MD 21297-1039 USA / Bank phone: 1-800-533-4630 / Account hol-
der: Pennsylvania Consumer Education Project (PCEP) / Account number: 00982-6013-8 
/ Address of PCEP: 223 N. Brobst St., Shillington, PA 19607-1914 USA / Phone of PCEP: 
1-610-478-7888

For more information about this initiative please contact: YA BASTA! ASSOCIATION - 
LOMBARDY, ITALY - For the dignity of all people, against neoliberism. Leoncavallo Social 
Centre, Via Watteau 7,Milano,Italy. Tel: +39 02 6705185, Fax: +39 02 6705621, e-mail: <ya-
basta@tin.it> and <patham@iol.it>

3.6. Live Radio Broadcasts from the World Trade Summit
135 governments make up the World Trade Organisation, yet transnational corporations 

increasingly influence and benefit from international trade policy. People from around the 
world are responding. Critics of the WTO will be conducting teach-ins, strategy sessions, and 
massive demonstrations. This unprecedented gathering will bring together farmers from India, 
trade activists from Ghana, peasants from Chiapas, labour organisers, environmentalists, and 
social justice advocates from across the US and around the world. World Trade Watch will air 
the voices that Corporate owned media will not.
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Be part of the campaign to spread information about the World Trade Organisation and 
people’s resistance to it. Help get the “WORLD TRADE WATCH” radio series on your local 
radio station (micro, macro, or shortwave.) Let people know it can also be heard on the inter-
net and tape recorded off of the internet. Contact us to find out how: (510) 251-1077, email 
<wtw@radioproject.org>. Listen to a demo tape at websites below. Programs are suitable for 
immediate broadcast or tape delay, and are free to non-commercial stations.

Co-Produced by the National Radio Project http://www.radioproject.org , Transnational 
Resource and Action Center/Corporate Watch http://www.corpwatch.org , and the Institute 
for Public Accuracy http://www.accuracy.org

There are several ways to get the series:
SATELLITE: Live uplink from KUOW Seattle, A67.7 on the public radio satellite, 13:00-

13:59 ET
INTERNET BROADCAST QUALITY: Go to www.radioproject.org. There’s a downlo-

adable version of the programs in MPEG format. See the site for software and instructions. Wi-
namp is necessary for playback. In order to take full advantage of MPEG quality a professional 
sound card is required. This is great for stations who don’t have a sat. downlink. If you’re not 
already geared up to take broadcast quality sound off the internet, it’s not that hard — call us.

INTERNET FOR PERSONAL LISTENING: You can get the WTO series audio in 
RealAudio format (not broadcast quality) at the Transnational Resource and Action Center/
Corporate Watch website www.corpwatch.org, or the National Radio Project web site, www.
radioproject.org. RealPlayer is required for playback. Visit the sites for software and instructi-
ons.

Contact us (510) 251-1077, email <wtw@radioproject.org>, http://www.radioproject.org
4. Other news

4.1. U’wa Defense Working Group Action Alert!
COLOMBIAN GOVERNMENT APPROVES OIL DRILLING ON U’WA LAND!
U’WA THREATEN MASS SUICIDE RATHER THAN SEE MOTHER EARTH 

DESECRATED
“We are seeking an explanation for this ‘progress’ that goes against life. We are demanding 

that this kind of progress stop, that oil exploitation in the heart of the Earth is halted, that 
the deliberate bleeding of the Earth stop...we ask that our brothers and sisters from other races 
and cultures unite in the struggle that we are undertaking...we believe that this struggle has to 
become a global crusade to defend life.”

- Statement of the U’wa people, August, 1998
On September 21st Colombia’s Environment Minister Juan Mayr announced he was gran-

ting a permit for Los Angeles based Occidental Petroleum to begin exploratory drilling on the 
U’wa ancestral homelands. The U’wa have denounced the government’s decision as cultural 
and environmental genocide. This permit removes the final legal obstacle to Occidental’s plans 
to drill and pushes the U’wa one step closer to their last resort pledge of committing mass 
suicide.

For several years now the U’wa have been an inspiring symbol of ecological sanity and 
indigenous resistance to the oil industry’s relentless invasion of the final remote corners of the 
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planet. The U’wa have maintained their stand despite harassment, intimidation, a brutal as-
sault on their spokesperson and the murder of three of their supporters. A worldwide solidarity 
movement forced Royal Dutch Shell to withdraw from the project and has stalled the efforts of 
LA-based Occidental Petroleum to begin drilling. Until now. With approval from the Colom-
bian government drilling on U’wa land is imminent. A global solidarity movement is needed 
to pressure the Colombian government and Occidental to cancel the project.

In Colombia where a 30 year civil war has claimed the lives of 25,000 people this decade 
alone, oil and violence spread hand in hand. Oil installations are popular targets for the gue-
rillas and as such bring de facto military occupations along with the inevitable ecological de-
vastation from ongoing bombing. For the U’wa oil is the blood of Mother Earth and therefore 
to drill is the ultimate desecration of their ancient traditions of living in peaceful balance with 
the Earth.

The U’wa remain strong in their determination to protect their culture and sacred home-
lands but they need your help. It is our hope that activists around the world will answer this 
emergency call to resist the new colonialism of multinational corporations by taking action on 
behalf of the U’wa.

In an amazing show of solidarity events were held in 20 cities in 10 countries around the 
world on October 12 (Day of Indigenous Peoples) to demand that the Colombian government 
and Occidental Petroleum cancel their plans - a very respectable number taking into account 
the fact that the actions took place only 20 days after Occidental Petroleum got green light 
from the Colombian government to drill for oil on the sacred ancestral homelands of the U’wa 
people. Events ranged from activists scaling buildings to drop banners, demonstrations, gue-
rilla theater, delegations meeting with Colombian officials, letters of protest being delivered, 
teach-ins, a 24 hour vigil and a statement of solidarity from the communities of the Narmada 
Valley in India who are fighting to protect their land from being flooded by a mega-dam. More 
details and pictures can be found on the RAN website - www.ran.org.

CONTACT OCCIDENTAL AND THE COLOMBIAN GOVERNMENT (Sample 
letters can be obtained from <rags@ran.org>):

Dr. Ray R. Irani, President and CEO, Occidental Petroleum; 10889 Wilshire Blv., LA, CA 
90024, USA. Fax 310.443.6690, ph. 310.208.8800

Presidente Andres Pastrana; Casa Presidencial, Bogota, Colombia, fax +571.334.1940 (di-
rect) or through the Colombian Embassy in your country

ORGANIZE A DEMONSTRATION/EVENT AT A COLOMBIAN CONSULATE: 
We need to show Occidental AND the Colombian government that activists around the world 
will stand with the U’wa to prevent the destruction of their culture and homeland . The best 
way to do this is to have a strong presence at Colombian consulates and embassies around the 
world. If you live near a consulate please call them up and ask for a meeting with the ambassa-
dor or consul. Organize a vigil, demonstration or direct action. Please send information about 
what you are planning to do or have done to <rags@ran.org>.

CONNECT THE U’WA WITH YOUR WORK AGAINST THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION OR OTHER FORMS OF CORPORATE DOMINATION: The next 
three months will be the critical time for the U’wa. As many activists around the world are 
organize around the next World Trade Organization meeting (Nov 29-Dec 3)the U’wa will be 
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fighting for their lives against the same system of uncheck corporate expansion. Use the U’wa 
resistance as an example of the emerging global resistance to corporate domination. Connect 
the U’wa struggle with your ongoing campaigns - whether its environmental justice, anti-mi-
litarism, indigenous rights or fighting globalization. Use the U’wa struggle as an example on 
the November 30th day of action against globalization. See http://go.to/n30 or email N30con-
tacts@angelfire.com for details.

Fact sheets and other campaign materials are available on the RAN website WWW.RAN.
ORG

Please call or email for hard copies, additional information and to coordinate your local 
actions with other supporters. Contact Patrick Reinsborough at <rags@ran.org> or call us in 
San Francisco, USA at 415-398-4404.

U’wa Defense Working Group Members:
Amazon Watch, Action Resource Center, Earthjustice Legal Defense Fund, EarthWays 

Foundation, International Law Project for Human Environmental & Economic Defense, Pro-
ject Underground, Rainforest Action Network, Sol Communications

4.2. Systematic Killings Unleashed in Colombia to Make Place for a Dam
Excerpts of statement of the peasant communities in the area of Batata, Colombia:
THE PARAMILITARY ARE LAUNCHING A TERROR CAMPAIGN IN OUR LANDS
The paramilitary along with the army are putting under siege the peasants of Congo, Con-

guito, Murmullo Alto, Murmullo Bajo and La Sierpe in the area of Batata, in the department 
of Cordoba. With the help of lists [of people to be killed], assassinations, threats and restricti-
ons in the access to food, they are imposing a terror campaign that has led several families to 
flee, to abandon their lands out of fear to become the victims of these death squads.

The threat for us are not only the incursions that they have made to the communities, ki-
lling people, giving threats and burning down our houses; the fear for us is permanent, now we 
cannot even go down to the market to buy things for our families. In the road to Batata they 
have installed checkpoints where military and paramilitary threaten us.

We the peasants of this area are distressed by the wave of assassinations and because this 
situation seems to be part of a project that has just started, consisting on expelling us from 
our lands so that the state can take possession of them and the company Urra can continue its 
projected dam.

The paramilitary groups act coordinated with the army brigade XI of Montería and with 
the complicity of the mayor of Tierralta, Hector Acosta, land-owner and cattle rancher; also 
the electricity corporation Urra is participating; the paramilitary themselves tell us that we 
should leave our lands because an environmental park has to be created on the banks of the 
reservoir of Urra’s dam, they have told us that the Urra corporation is funding their operation 
in order to use our lands without having to pay for them.

On April 11 the paramilitary/military went into the Batata area and after gathering and 
threatening all people, saying that they would burn down their communities, they picked some 
people and took them away; they are since then missing. They are: Vicente Salcedo, 45 years 
old, peasant and carpenter, father of five children; Juan Salcedo, 35 years old, peasant; and Ms. 
Enidia Monterrosa, 40 years old, mother of two daughters, who lived in the outskirts of Batata. 
After picking their victims they left but on the road they met Luis Pérez, 50 years old peasant 
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and father of eight children; they killed him by shots in the head.
On July 25 the paramilitary/military went again into the communities and after threate-

ning the population, they killed Carlos Cipriani, a 35 years old handicapped man; they cut 
him into pieces and put them into a bag; they also assassinated Eduardo Hoyos, 20 years old.

On August 23 the paramilitary/military went into the community El Conguito; after ta-
king everybody out and burning down three houses, they continued towards Alto Murmullo. 
On the way they met Luis Pérez Arroyo, 25 year old peasant father of four children; they tor-
tured him and cut off his head. In Alto Murmullo they simulated a fight with the guerilla and 
killed Carmelo Pérez. They later went to the house of Ms. Blanca Jaramillo, 50 years old and 
mother of three sons. They took everyone out of the house and shooted at them; John Jairo lost 
one leg and Moreno a hand. They pretended to be dead and nothing more than that happened 
to them, but the paramilitary burned down the house of Ms. Blanca before leaving, as well as 
the house of Rafael Pérez, another peasant. The radio and the press said that they were guerri-
lleros who had died in a fight with the army.

In the meantime we are still threatened even if we go down to the only market where we 
can go shopping and people point us with their fingers only because our lands are in a place 
where an economic project is planned. This is the true reason for all the assassinations and for 
the threat that they will continue; we are enduring the paramilitary onslaught and know who 
is behind it, well-known people of the area like Emilio Gómez, a trader who lives in Montería, 
Nando Gómez, brother of Emilio Gómez, and Jairo Morelos, cattle rancher of Tierralta; they 
have publicly shouted that they will kill all the inhabitants of the region.

We want to ask the International Community for support and solidarity so that the dis-
placement that is about to happen gets stopped and that the massacre gets discontinued; the 
paramilitary themselves say that they have a list of 17 people to be killed; we are letting the 
Colombia state know all this so that it avoids this peasant bloodbath and this new displacement 
in our country.

Signed by the communities: Alto Murmullo, La Sierpe, Congo, Conguito
Zona Rural de Batata, October 18 1999
(end of the communique of the peasant communities)
PLEASE WRITE TO ANDRES PASTRANA DEMANDING:
* AN IMMEDIATE END TO THE ATTROCITIES COMMITTED TO THE PEA-

SANTS OF THE BATATA REGION,
* THE IMPRISIONMENT OF ALL PARAMILITARY GANGS
* TRIAL AND EXEMPLARY PUNISHMENT TO THE ARMY OFFICIALS INVOL-

VED IN THESE CRIMES AND THE MAYOR OF TIERRALTA, HECTOR ACOSTA.
Presidente Andres Pastrana; Casa Presidencial, Bogota, Colombia, fax +571.334.1940 (di-

rect) or through the Colombian Embassy in your country. Please send a copy of the correspon-
dence to <justypaz@andinet.com> and <sergio@artamis.org>.

4.3. 18 Wounded in Honduran Peaceful March of Farmers, Indigenous and Black Com-
munities

Bloodiest governmental repression of the decade in Honduras
On October 12, over 5,000 peaceful protesters marched in Tegucigalpa, the Honduran 

capital, as part of the Latin-America-wide “Cry of the Excluded” (Grito de los Excluidos) and 
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of the International Campaign for Land Reform of La Via Campesina. The demonstration, 
composed of farmers’ organisations, indigenous peoples, black communities and environmen-
tal organisations, demanded a true land reform and opposed the approval of article 107 which 
would enable foreign investors to acquire land in the coastal area, where indigenous and black 
communities live.

Indigenous and Black organisations gathered at the Spanish Embassy in Tegucigalpa, to 
protest 507 years of conquest, drawing attention to on-going and systemic violations of nume-
rous economic, social, cultural and political rights of a majority of Hondurans.

They later joined farmers’ movements and other popular organisations at the Supreme 
Court where documents were delivered to Court officials demanding land reform, while others 
assembled outside in a festive atmosphere with music and speeches. The demonstration proce-
eded to the Security Ministry, where the protesters demanded justice and punishment for the 
assassination of several opposition and farmers’ leaders.

Around noon, when the mobilisation arrived near the Presidential Palace, the march was 
prevented from approaching by more than 100 police and soldiers in riot gear and the Presi-
dential Honour Guard, sent by the authoritarian and pretentious president Carlos Flores to 
avoid that the march arrives to his palace. March leaders were negotiating with governmental 
officials for more than an hour under a pressing heat and sun, when a truckload of army special 
forces called “Cobras” literally drove through the crowd scattering the marchers and hitting 
people, including elderly and women.

The soldiers jumped from the truck, some landing on top of marchers. A pushing match 
started and the first tear gas canisters were soon fired into the crowd. Panic ensued and many 
ran, some falling on top of others. For those who stayed near the police line, the shoving match 
got brutal. As the police and soldiers swung their batons causing severe injuries, a small group 
of protesters began throwing stones. Soldiers then escalated the violence with hundreds of 
rounds of semi-automatic gunfire. Eighteen marchers were injured, including various bullet 
wounds and multiple leg and spinal fractures. One Lenca indigenous man lost his eye from a 
shot to his face.

After these deplorable events, which will be remembered as the most repressive governmen-
tal response to peaceful protest in recent memory, the marchers still managed to get together 
again and continued towards the Land Reform Institute (INA) and the National Congress, 
where the march ended.

The Honduran government is legally proceeding against 35 march leaders, accused of 
inciting riot and injuring nine soldiers. The government immediately initiated a venomous 
campaign in the press against the marchers, especially in La Tribuna, a newspaper owned by 
President Carlos Flores. “International agitators” are also blamed for being behind the protest.

Please write to the Honduran president to express outrage at the repression of the peaceful 
protest by farmers’, indigenous and black communities’ organisations and at the attempt to 
criminalise their leaders for what is obviously just the consequence of authoritarian and an-
ti-democratic repression on the side of the security forces. Urge that reparations be paid to the 
wounded. Write to Ingeniero Carlos Roberto Flores Facussé Presidente, Republica de Hondu-
ras, Tel. (+504) 221-4547, Fax: (+504) 235-6949 or 235-66-08.

Copies of correspondence should also go to:
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* Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, (COCOCH - where 
the international secretariat of La Via Campesina is situated), Apartado Postal 3628, Teguci-
galpa, MDC. Honduras. Telefax: (504) 235 9915 (direct), Tel: (504) 232-2198, email <via-
cam@gbm.hn>, http://www.sdnhon.org.hn/via

* CONPAH, Confederacion de Pueblos Autoctonos de Honduras. T/F:011-504-225-4925. 
Email: <conpah@itsnetworks.net>

* Guatemala Partners / Rights Action, 1830 Connecticut Ave. NW, Washington, DC 
20009, USA. Tel. (1-202) 783-1123, fax (1-202) 483-6730, email <manos@igc.org>.

4.4. News from the Landless Workers’ Movement of Brazil (MST)
Below you find information about the exoneration of the police officers responsible for 

the worst massacre of landless farmers in Brazil, about the Popular March for Brazil recently 
organised by the MST and other grassroots movements of that country, and about a recent case 
of human rights violation in Parana.

Excerpts of the article “Brazilian Police Verdict Exposes ‘Open Wound’” published by 
The Washington Post, August 26, 1999:

RIO DE JANEIRO, Aug. 25--Brazil’s justice system, long criticized as corrupt and ineffi-
cient, has again touched off national and international furor following a jury verdict last week 
that exonerated three police officials accused in connection with the slaying of 19 landless 
workers in 1996.

Human rights activists, government officials and members of Brazil’s landless workers mo-
vement had been optimistic about a guilty verdict--unusual in a country whose police, known 
as some of most venal and violent in the world, are rarely punished for their crimes.

The lead prosecutor, scheduled to try another 150 officers who allegedly took part in the 
killings, quit the case in protest. Legal experts say that a not-guilty verdict in this first trial has 
made it virtually impossible to convict the remaining defendants.

“This is a case that speaks of an open wound in Brazilian history,” said Nilo Batista, a 
prominent lawyer who helped the prosecution in the case. A guilty verdict “would have been 
an advance, but it wasn’t.”

The killings occurred when military police clashed with hundreds of landless workers who 
had decided to march to the governor’s office to protest their plight. They were part of a move-
ment that has become increasingly powerful in this sprawling country, where the wealthy and 
near-wealthy own 90 percent of the land.

After several hours of tense negotiations between the government and protesters, police 
were called in to smash the demonstration. They arrived with revolvers, rifles and automatic 
weapons; the workers, for the most part, carried only sickles.

Shots split the air, and when things had calmed 40 minutes later, 19 protesters lay dead. 
Some of them had been shot point-blank. Others apparently had been hacked to death with 
their own sickles.

Police investigators committed a slew of errors within the first days after the killings that 
ultimately made it virtually impossible to tell which officers did the shooting, human rights 
activists charge. Police didn’t get witnesses to try to identify officers who were present, didn’t 
check officers’ hands and clothes for gunpowder residue and failed to secure information about 
the weapons officers carried, making ballistics tests impossible, the activists say. [End of ex-
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cerpts from article.]
Message to the Brazilian people issued by the MST on August 19, 1999:
This morning the officials of the military police Mario Colares Pantoja, Jose Maria de 

Oliveira and Raimundo Almendra Lameira were exonerated of the accusation of having parti-
cipated in the massacre of Eldorado dos Carajas, on April 17 1996. This decision ashames the 
country and makes us orphans of justice.

Once more it becomes evident that the only use of the Juridical Power is to punish workers, 
the poor and the marginalised. In the rare occasions when the representatives of the elites or 
those who are at their service are in the bench of the accused, impunity rules.

For us they were not exonerated. There is definitive evidence to prove that they are directly 
responsible for the assassination of 19 landless rural workers. The decision of the judge is simply 
a guarantee of impunity for those who commit criminal acts against workers.

This decision is the last chapter of a forgery that already started in the first days after the 
conflict took place. The authorities of police, justice and government did their best to make the 
collection of evidence against the criminals as difficult as possible, to guarantee impunity from 
the beginning. Hence, the decision of the judge is not an isolated act. He was simply one more 
actor in this theatre play in which the final act, of impunity, was already foreseen.

Today, with this decision of the judge Ronaldo do Vale, the one sitting in the bench of the 
criminals is not anymore just the military officials. It is the Juridical Power. We will hence go 
through all higher instances of the Juridical Power in the hope that this act of injustice will be 
repaired. The manifestations of the Brazilian population and of the international public opini-
on, protesting against this absurd decision of the judge, attest the need to continue the struggle 
to bring justice to our country.

National Direction of the MST [end of the statement of the MST]
This deplorable verdict reflects the continuing situation of impunity in the state of Para, 

the most violent region of the country, where hundreds of peasants have been killed over land 
conflicts in the past two decades. Nationally, since 1985, 1,181 have been killed in land con-
flicts; in only 86 cases has there been trials and in those trials, only a total of seven intellectual 
authors have been convicted.

The public prosecutor responsible for the case has identified several irregularities, inclu-
ding manipulation of the jurors and intimidation of the witnesses (including numerous death 
threats) and will appeal the verdict. Several rural labour rights organisations, as well as the Na-
tional Conference of Brazilian Bishops (CNBB) have protested the way in which the trial has 
been conducted. The president of the CNBB, dom Jayme Chemello, said that what he found 
strange was that the military police are using the plea of self- defense: “It is very strange to use 
machine guns in an act of self-defense. It is a very complicated argument because there were no 
deaths among the police to legitimate such a claim.”

As the Human Rights Department of the MST had declared in a statement to the inter-
national public opinion in August 2, 1999, ‘...we need public support, as well as international 
presence at the trial. The international community has been very instrumental in bringing 
attention to this case so far. Your continuing support will be very important in our struggle for 
justice.’ Please send letters in support of a new trial to:

1. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Fax: +55-21-91 241 2970, email <des.jose.maia@
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tj.pa.gov.br> and <prcosta@tj.pa.gov.br>
2. Presidência da República, Fax: +55-21-61 322 2314, email <pr@planalto.gov.br>
3. Ministério da Justiça, fax: +55-21-61 321 1565, email <acs@mj.gov.br>
4. INCRA - Raul Jungman, email <jungmann@incra.gov.br>
5. Governador Almir Gabriel, Pará, fax: +55 - (0)91-248 - 0133
Please send copies of all correspondence to <semterra@mst.org.br>
LETTER OF THE ASSEMBLY OF GRASSROOTS FIGHTERS
After walking more than 1.600 Km, 1.100 men and women, grassroots fighters, coming 

from 23 states, linked with different social movements, arrived to Brasilia. On the way, in 
schools, churches and associations of all kinds, they spoke for and with more than 200 thou-
sand people. They were seen by many more. Their disciplined mobilisation in roads and cities 
transformed the pedagogy of the discourse into the pedagogy of the example, whichis much 
more sincere and efficient. The image of the struggle became clear, unequivocal and direct. It 
was the Popular March for Brazil.

The support of the people to the marchers was extraordinary: we left Rio de Janeiro the 
26th of July with food for one week, and from then onwards, until the 7th of October, society 
sustained us. We practised voluntary work. We learnt to be more perseverant. We came to 
know ourselves better.

At our arrival, thousands of friends joined us. We entered together into the capital of the 
country, in a moving demonstration, that we will never forget. We remained in assembly du-
ring three days, debating a new project for Brazil. We are part of the Popular Consultation.

We saw, during the whole march, that the people are not willing to remain subjugated 
to the current policies. The work of deconstruction of the Nation has been exposed, without 
veils, in front of everyone’s eyes. Everybody perceives that Brazil does not have a government 
that helps society to organise itself to increase the collective well-being and that represents the 
interests of the country in the international system. The government has become an agent to 
promote crisis and inequality, since it has chosen to represent, within Brazil, the interests of the 
countries and economic interests that dominate the international system.

Since the links between government and society are broken, Brazil has been propelled into 
an unprecedented crisis. The productive sector is paying the price of a prolonged stagnation; 
the economy has never been so vulnerable to external pressures; the steering of economic policy 
has been handed over to a foreign institution, the International Monetary Fund; the State has 
lost its capac

[INCOMPLET]

3.5. BUTLLETÍ NÚMERO 5

BULLETIN 5-FEB 2000-UK EDITION

‘We do not want your charity, we do not want your loans. Those in the North have to 
understand our struggle and to realise it is also part of their own. Everywhere the rich are 
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getting richer, the poorpoorer, and the environment is being plundered. Whether in the Nor-
thor South, we face the same future... Globalisation should mean wewant to globalise human 
society, not business. Life is not business.’ A farmer from Karnataka, India

“They never knew what hit them. They had assumed it would bebusiness as usual, the 
way it had been for decades. Rich men gather,meet, decide the fate of the world, then return 
home to amass morewealth. It’s the way it’s always been. Until Seattle.” - Michael Moore, U.S 
comedian (not the WTO director general)

“In a very real sense, the Zapatista movement emerged as atentative and transitory so-
lution to precisely the problem whichconfronts us everywhere: how to link up a diverse array 
oflinguistically and culturally distinct peoples and their struggles,despite and beyond those 
distinctions, how to weave a variety ofstruggles into one struggle that never losses its multi-
plicity.”

Foreword
Peoples’ Global Action (PGA) is an international network thatwas originally inspired by 

the Zapatista struggle in Mexico. PGA hada hand in events such as the June 18th Global Day 
of Action which sawLondon’s financial centre shut down, and the ‘Battle of Seattle’ anti-World 
Trade Organisation protests, alongside hundredsof other not-so-(in)famous events. Due to its 
diffuse and fluidnature as well as not having any offices, paid staff, funds or bankaccounts, the 
role of PGA and its link between different events hasremained obscure. We hope this publica-
tion clarifies these links andhelps to further build the PGA network and the whole movement 
ofpositive resistance to capitalism.

When deciding toput this together we have been faced with the complexities ofrepresen-
tation. While not wanting to speak for, or on behalf ofanyone beyond ourselves, we have been 
forced by limitations of spaceand the sheer volume of information available from groups, to 
edit -sometimes severely - other people’s writing. We’ve highlighted whatseems to be exciting, 
interesting and inspiring and tried our best tokeep its content and ‘feel’ of writing. But no 
doubt we’llhave made mistakes, so sorry if this is the case...

What you hold in your hand is anexpanded and revamped version of the PGA bulletin 
number 5 whichalready exists in various non-English forms. PGA bulletins havepreviously 
been a series of action reports, written by thoseinvolved, compiled by a team and sent around 
mostly via email and theweb. Many people do not have access to the internet, and arenot on 
the email lists where much of this information flows, so it isnecessary to regularly compille this 
information in printedform. We have used the action reports as the foundation forthis bulletin, 
which traces the trajectory of the PGA from itsfirst conference in February 1998 until now.

What follows has been collated, edited and laid-outby a collective of revolutionaries/acti-
vists/people (OK, so we’ve hadproblems defining ourselves!) living in the UK who often work 
under the banners ‘Reclaim The Streets’ and ‘Earth First!’. This isessentially a PGA bulletin for 
a UK audience, but we’ve produced alarge print-run so we can give copies to groups requesting 
them fromother English-speaking countries. This is in the hope that ourall-night editorial 
get-togethers might inspire other groups to makemore use of the information collected for 
future PGA bulletins.

We welcome comments, corrections and all yourfeedback, however vitriolic(!) Ideas for 
writing/ theory/ analysis tobe included with the next collection of action reports are welco-
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me,which we’ll pass on to the next group mad enough to take on the nextedition. We can be 
contacted via the Reclaim TheStreets (London) address, see resources on page 30.The editori-
alcollective, London, Feb 2000.

Discontents
Our resistance is as transnational as capital
• So what is this Peoples’ Global Action? A brief history.
• The Inter-Continental Caravan and the 2nd PGA conference in Bangalore.
• J18: High finance takes a low blow on the day withno name.
• The revolution will be reflected upon: thoughts on J18.
• Every day is an opportunity for action: some reports from Narmada,Itoitz, Athens & 

West Papua.
• Seattle is everywhere: reports from N30 -against capitalism and the WTO.
• It’s not about free - or even fair - trade, it’s about... N30reflections.
• Seizing the moment: actions since N30, including Ecuador, UNAM,U’wa, Davos & 

Bangkok. The pie’s the limit...
• Getting involved... Possibilities, pitfalls and prisonersupport.
• La lucha continua: future actions and events: Mayday, anti-IMF inWashington and 

Prague.
Contacts & Ressources
N30: November 30th 1999
An international day of protest action and carnival, againstglobal capitalism, to coincide 

with the third ministerial meeting ofthe World Trade Organisation in Seattle, USA. Over 
seventycities worldwide erupt in anger. (www.n30.org)

Seattle... Thursday... 01/12/99... 01:10:14... As I write this riot squads and the national guard 
are shooting teargas, concussion grenades, rubber bullets, pepper spray (from cannonsand di-
rectly into faces), using long batons, boots, etc. againstpeaceful protesters, shoppers, workers, 
and anyone else they comeacross.

Yesterday (Nov 30),what seemed to be at least 100,000 people took to the streets ofSeattle 
for non-violent protest, civil disobedience, direct action,and also fucking shit up. Riot cops 
gassed people sitting on the ground and dancing in front of them at 9:30am. The next time I 
wasgassed, I was again sitting non-violently - backed up by the InfernalNoise Brigade, a mar-
ching band of anarchists in matching bandoutfits, fuzzy hats, and gas masks with flag twirlers, 
a drum corpsand others, marching and standing in formation, as we waited to getgassed! As 
we dispersed they shot the tear gas ahead of us up the block, in front of us, trapping people in 
alleys.

By 3pm, the United Steel Workersand IWW decided to break from the homongous (and 
only permit granted,cop escorted) march and head straight into the heart of things andget into 
a face off with cops. There were many people now arriving intown who had not received any 
protest training, had no experience ofthis sort of thing, and had no idea what was going on.

This face off led toconfrontation (another attack from cops), this led to a huge standoff at 
5pm. Again, the Infernal Noise Brigade marched right up infront, this time blockaded with 
burning dumpsters, in front of theriot squads and ‘the peacemaker’, an armoured artillery cop 
vehicle.More people were out in the streets, checking things out, pissed atthe cops, who fired 
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gas, concussion grenades, rubber bulletsconstantly. It was about this time that the rioting really 
brokeloose, curfew was declared, and the cops started to drive people outof downtown. They 
followed far beyond the perimeter they declared, atleast two miles out of downtown into a 
neighbourhood which thenresponded in kind as best they could. This fighting kept on until 
early hours.

I’ve been gassed more times than I can count now, sprayed with pepper spray, seen chil-
dren, old women, and anyoneelse you can imagine, brutalised. A girl shot between the eyes 
with arubber bullet. People lying on the ground losing consciousness inclouds of gas, running 
blind and vomiting if they can.

Today has continued beyond that, with the declaring of martial law, police chief refusing 
to comment when asked if gas and bullets are beingused, claiming that all explosions (the 
concussion grenades which arefired in rapid succession into crowds) are pipe bombs thrown 
bydemonstrators. The police declared a NO Protest zone in the core ofdowntown. By this early 
afternoon, they went outside of that zone,way beyond it, firing gas and grenades and rubber 
bullets intocrowds, driving us into an outdoor market and gassing the people onthe streets 
shopping, eating lunch, going home, etc. Then columns ofriots squads began to occupy stre-
ets, beating people, herding peopleto the waterfront. There has not been a curfew imposed in 
Seattlesince WWII, and martial law was last declared in 1919.

The solidarity here has been amazing, steelworkers supporting ecology activists supporting 
anarchists. Lots of citizenscompletely in agreement and completely disgusted by the police 
stateactions. The space that is being used by Direct Action Networks(including Art and Revo-
lution, Reclaim the Streets, Food Not Bombs,etc.) is an amazing hub. The few days before this 
civil war erupted,they held workshops on legal rights, direct action training, etc.

There are over 500 people in jail, practicing disobedience and jail solidarity there. Suppo-
sedly jails are full,which is why the cops have become so much more brutal, as they havenowhe-
re to put us. Yesterday they arrested almost no one atall, and when asked why not, the chief re-
plied “you can’t justarrest people for nothing.” Oh, but you can brutalise them intosubmission.

What some would call deserving businesses were “targeted” (starbucks, nike, gap, etc.). In 
myexperience, almost all destruction came in response to police attackson non-violent protes-
tors (not to mention the young black kids takingto the streets after years of police attacks). This 
is an all-out warat this point, and it is amazing to me that in the face of bodyarmour, batons, 
grenades, gas, pepperspray, rifles, and what ispretty much a tank, we are defending ourselves 
with only wettedbandanas, swim goggles (if you’re lucky), baking soda and watersolutions, 
and solidarity. I am writing to you from a militarizedzone where they are laying siege to entire 
neighbourhoods in the nameof “restoring peace”, a peace that exists save for the violence they 
bring. For every news segment showing “the anarchists in black” smashing windows, how 
about us anarchistsgiving medical aid and helping people in the streets while underattack? 
The organizing is incredible, medical and communicationteams, daily meals, jail solidarity. It’s 
amazing to see all thered/black flags and neckerchiefs flying everywhere.

The millennium round.
• Round 1: 29/11/99 - Hundreds of delegates are kept waiting outside the conference 

centre following a “security breach”. Policesearch the building for 5-1/2 hours before 
it is reopened. Asymposium for trade ministers and WTO officials to listen i.e. co-op-
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tand neutralise the critical views of Labour, environmental and humanrights groups 
has to be rescheduled.

• Round 2: 30/11/99 - Kofi Annan and Madeleine Albright’s motorcades are prevented 
from reaching the building by thousands ofactivists blockading access to the conferen-
ce centre. Otherdelegates are stuck in their hotels. The opening session of the WTOis 
cancelled.

• Round 3: 3/12/99 Many Third World countries revolt against the negotiating process, 
and their complete exclusion from somediscussions . The negotiations collapse. The 
closing ceremonies arecancelled and the WTO is forced to adjourn in disorder and-
confusion, without an agenda for the next round...

Geneva, Switzerland: While in Seattle hundreds of protesters were jailed and a curfew 
declared, the WTO Head quarters in Genevawas plunged into darkness. Computers crashed, 
communications toSeattle were wiped out; the chaos could only be solved after a fewhours. A 
group with the poetic name of ‘Les Reinettes Vertes’(the green apples) caused a short-circuit 
and explosion in the powersupply building of the WTO. The group said in a brief communi-
qué ithad targeted the WTO because it believes the watchdog doesn’t givepeople a voice and 
aimed to maximise the volume of internationalcommerce while forgetting that all transport 
pollutes.

From Canada to Mexico, the whole length of the West coast ofNorth America, dock wor-
kers known as ‘longshoremen’ shut ports insolidarity with those in Seattle. Dozens of trucks 
carrying shippingcontainers were delayed at the entrance to the California Unitedcontainer 
terminal as hundreds of West Coast dockworkers stopped the movement of cargo.

Seoul, South Korea. KOPA staged a demonstration in front ofthe downtown Government 
buildings. A farmer cried “the UruguaryRound has been the source of countless tears and 
blood shed byfarmers, the WTO New Round is a matter of life and death to the farmers. Also 
the Seoul Human Rights Film Festival acted in solidaritywith the international day of action, 
showing 3 films on the effectsthat the WTO, IMF and neo-liberal globalisation has had on 
the peopleof the world.

The KOPA said “We are recieving news from Seattle of the demonstrations and are greatly 
motivated and moved by them.Our struggle is your struggle! Power to the People!

Brazil, Santos: On November 30th, the Green AlternativeCollective (CAVE), the libertari-
an network of Baixada Santista (RLBS)and the libertarian union of Baixada Santista (ULBS), 
organised aprotest against the global capitalist system in Santos, in the stateof Sao Paulo. The 
action involved environmentalists and anarchistsperforming a theatre piece based on “The 
Governed”, a text byFrench anarchist Pierre Proudhon. Besides the performance there werea-
bout 30 people dressed as clowns who distributed about 1000 leafletsdenouncing poverty and 
capital to people passing by. There were alsopeople holding posters and banners saying “Resis-
tance and DirectAction to Globalisation”, “Rebel Yourself”, “No toDestructive Progress” and 
“Brazil, 500 years of Indian, Black andPopular Resistance”. N30 Reports

N30 in Israel: about 30 people went to the US embassy toprotest the WTO. Among them 
were a group from the “women inblack” vigil, people from the East Mediteranian Anarchist-
Collective, direct action greens (two from the PGA caravan toseattle) and a few commies who 
insisted in holding their partypropaganda high...
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“They are worried about a few windows being smashed. They shouldcome and see the 
violence being done to our communities in the nameof liberalisation of trade.” A Philippino 
activist

Solidarity with those facing repression in Seattle:

Manila, 3rd Dec, Protesters tried to force their way into the gates of the U.S. Em-

bassy in Manila for a “lightning rally”against the violent dispersal and arrests of protes-

ters in Seattle,Washington.

Amsterdam 3rd Dec, people demonstrated in front of the Americanconsulate in Ams-
terdam, to show solidarity with all those arrested in Seattle.

Pakistan, 5th Dec, Multan. More than 20 goups demonstrated,while the leaders from 
different communities and organisations heldspeeches against the police violence in Seattle. 
N30 Reports

Mexico, On 11th Dec, around 500 students at the UNAM (AutonomousUniversity of Me-
xico) staged a march and rally in front of the U.S.Embassy protesting the repression in Seattle 
during the meeting ofthe WTO and demanding freedom for Mumia Abu Jamal. - a blackjour-
nalist facing death penalty in the US. The State police repliedwith very violent repression as the 
students were leaving. N30 Reports

Interference FM, the pirate radio collective that broadcast across London on June 18th, 
repeated broadcasting again on November 30thagainst the commodification of the airwaves. 
They transmittedon the frequency used by Millennium FM 106.9. The pirates were takenoff 
air at around 4pm in a large operation by the Department of Tradeand Industry (DTI), res-
ponsible for enforcing the state control ofradio and TV transmissions.

Cyber activities: The official WTO website (<www.wto.org>) was put outof action for part 
of the day. Throughout the night the SeattlePolice Department radios were fed live over the 
internet, allowinglisteners to hear the latest developments in Seattle as the ‘troops’ moved in, 
and the curfew began.

N30 worldwide actions >> >>
Argentina: Buenos Aires an activist coalition carried out amocking performance in front 

of the Stock Exchange. People, nature,and “values” were sold and auctioned at low price and-
demonstrators had their bodies “deregulated” to the soundof a band playing. The street was 
declared a “beyond the market” zone N30 Reports .>> >> Australia: Brisbane Activists protest 
against the WTO outside Brisbane Stock Exchange. >>>> Brazil: Santos Green Alternative 
Collective, the libertariannetwork of Baixada Santista and the libertarian union of Baixada 
Santista performed street theatre, while clowns distributed leafletsdenouncing poverty and 
capital. People carried posters and banners saying “Resistance and Direct Action to Globalisa-
tion”,”Rebel Yourself”, “No to Destructive Progress”and “Brazil, 500 years of Indian, Black 
and PopularResistance”. >> >> Canada: QuÈbec demonstratorsfrom the anti-WTO coalition 
toured the heart of the city visiting theParliament, Ministry of Industry and several banks, 
street theatre was performed and the day culminated in a dance for people beforeprofit. >> 
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Czech Republic: Prague Food Not Bombs served freefood, and supermarkets were leafleted. 
>> >> England: Halifax a Nestle factory was occupied and a banner dropped outside. >> Lon-
don: the Construction Safety Campaign held ademonstration outside the Canadian Embassy 
protesting at Canada’sattempt to use the WTO to reverse the decision by several EUcountries 
to ban asbestos use. A group of students picketed theLewisham branch of Citi bank against the 
under funding andprivatisation of education. A street theatre/ people’s court relatingto human 
rights abuses and environmental devastation in the NigerDelta was performed by Nigerian 
exiles and British environmentalactivists outside the Magistrates Court in Covent Garden. 
2,000people gathered at Euston station for a rally jointly organised by Reclaim the Streets and 
the London Strike Support Group to highlightlinks between the WTO free trade agenda and 
the privatisation ofpublic transport. Later a police van was overturned and set on fire. N30 
Reports/ Leaflet >> Leeds: faced by over 300 police around 50 protestors handedout leaflets 
outside companies. >> Manchester: Lloyds Bank wasoccupied and shut down by 50 activists, 
who then proceeded to blockthe road outside. >> Totnes: A disused garage and an old Toll-
House, soon to be “luxury flats” were squatted to drawlocal people’s attention to the WTO. >> 
>> France: Lille 12 banks got painted in red during the night, including the ‘BanqueCentrale 
de France’. N30 Reports >> Avesne-sur-helpe: flyers weredistributed in different schools and 
in front of the Chamber ofIndustry and Trade and art groups performed a theatre piece. N30 
Reports >>Dijon: 30 people chained themselves to the doors of the Dijon Chamberof Com-
merce and the next door bank. >> Toulouse: people hungbig anti-WTO boards in the main 
street of the town centre, while anticapitalist Father Christmas’s gave rotten capitalist fruits 
topassersby. >> >> Germany: Berlin a parade pointed out the consequences of neoliberal poli-
tics and globalisation at local levelwith mock slogans and fake banners crying for more order, 
moresecurity and more police. Slide shows projected on building walls (“Jam the WTO”). >> 
Tuebingen & Bochum: two groups symbolised the WTO negotiations as a football game, the 
ball being the world. >> Hamburg: Food not Bombs distributed food topeople in the street. >> 
Munich: 150 people protested againstSiemens, a TNC which became rich during the Hitler’s 
fascismbecause they used Jewish and other prisoners as slaves, they havealso recently tried to 
get involved with in the construction of theMaheshwar dam in the Narmada valley. >> >> 
South Korea: Seoul KoPA staged a demonstration in front of the governmentbuildings in 
downtown Seoul. The Seoul Human Rights Film FestivalOrganising Committee showed 
three films on the effects that the WTO,IMF, and neo liberal globalisation has had on the 
people of theworld. >> >> India: New Delhi: representatives andsupporters of Narmada Ba-
chao Andolan (Save the Narmada Movement, NBA)enter the German embassy to deliver 
11,000 protest postcards frompeople of the Maheshwar area. 100 other NBA activists protest 
outsidethe embassy with banners and placards against the dam and the WTO.500 members of 
NBA, along with scores of activists from JagertiMahila Samiti (Committee for the Awakening 
of Women, a grassrootsmovement from the slums of Delhi), Prawaha (a students’ organisation), 
the National Alliance of Peoples’ Movements andseveral local organisations, held a protest 
against the WTO near RajGhat, where the ashes of Mahatma Ghandi are buried. >> Narma-
da: More than 1000 people from 60 villages participated in an anti-WTOprocession with bu-
llock-carts organised by Rewa Ke Yuva (Youths forNarmada.) >> Bangalore: Several thousand 
farmers from alldistricts of Karnataka (KRRS), >> >> Ireland: Limerick 20people from vari-
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ous groups held loud protest outside a McGarbage, aHMV, a Burger King and a Penny’s. >> 
>> Iceland: Protests targeted a US military base and embassy demanding “YanksOut”. >> >> 
Italy: Rome A group occupied the HQ ofthe “National Committee for Biosafety”, hanging 
banners against GMOs and the WTO. >> Milan: Permanent info tent inLargo Cairoli, a very 
central square, to inform the citizens aboutthe WTO and the reasons for the protests against it 
- but also aboutthe Narmada and Itoitz dams and the prison camps for migrants. In the eve-
ning public debate at the Social Centre Leoncavallo. >>Arezzo: Jugglers, musicians and artists 
made a creative demonstrationthrough the main streets.. N30 Reports >> >> Luxembourg: 
the”central council of dispersed anti-WTO opponents” penetratethe ministry responsible for 
the WTO negotiations and drop a big banner from the second floor saying “Stop the WTO - 
for fairtrade”. N30 Reports >> >> Netherlands: Amsterdam at Schipholairport over 100 acti-
vists demanded free tickets to Seattle from the three airline companies sponsoring the WTO 
summit. Banners wereunfurled and pamphlets were distributed exposing the sponsors. >> >> 
Philippines: Manila 8000 union members andactivists rally outside the U.S. embassy and 
presidential palace. >> Bacolod: rally against President Joseph Estrada’s plans toamend the 
constitution allowing for greater foreign investment. N30 Reports >> Iloilo: protest against the 
1995 Mining Act, which allows100 percent foreign equity in local projects. N30 Reports >> 
>>Pakistan: more than 8000 demonstrated at the Muzafer, carrying banners and posters with 
the slogan ‘Shutdown the WTO’, ‘WTO is adangerous tool for agriculture of developing coun-
tries’. >>>> Portugal: Lisbon About 300 people from leftist andenvironmental organisations 
and anarchist movements stopped the traffic carrying billboards, a couple of earth’s and an 
octopus tore present capitalism. The city’s Christmas tree and McDonald’swindows was cove-
red with graffiti, fireeaters and street artistsperformed. The march ended in a square - the 
WTOctopus was burned. >> Porto: protesters handed out flyers outside Via Catarina, a Shop-
ping Centre, wearing t-shirts with slogans like “the world is not merchandise”, “Against Capi-
tal, GlobalResistance”, “Economy suffocates, idleness withers”.Joined by musicians, fire-eaters 
and other street artists the demonstrators entered the shopping centre handing out fake money. 
N30 Reports >> >> New Zealand: Wellington The Committee for theEstablishment of Civi-
lisation (Wellington Anarchist Group) gave out free veggie burgers with a leaflet on WTO. 
There was a display and avideo showing how the sanctions are effecting the people in Iraq. N30 
Reports >> Aotearoa: About 25 people took part in a street theatre protest against the WTO, 
involving faceless stilt walkers representing the WTO leading politicians with 2 faces along the 
street and politicians with corporate serfs caught up in a net. N30 Reports >> >> USA: Balti-
more a Critical Mass and a black block ofAnarchists joined 125 demonstrators. >> Nashville: 
Protestersentered the reception area of Al Gore’s presidential campaigncarrying a 13 foot Ro-
nald McDonald puppet and a large butterfly, singing ‘No, no, no WTO’. >> Washington: 
protestors turned outto express their displeasure with corporate greed and FDA inaction about 
genetically-engineered foods. >> Boston: Demonstrators protestagainst the WTO outside the 
Federal Reserve Building. >> Salt Lake City, Utah: The local Carpenter’s Union along with the 
University of Utah Student Labour Action Committee and environmentalgroup Terra Firma 
hosted a fun march through the downtown area. N30 Reports >> >> Wales: Cardiff an an-
ti-WTO procession marched through the centre of town. >> Bangor: A coalition of groups 
held a protest march in the high street...
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N30: reflections and analysis
The events in Seattle and elsewhere hatched contradictions. Whydid some people smash 

windows when others insisted the day should be peaceful? And is the enemy really the WTO?
From a leaflet at Euston Station, London on N30: Capitalism will not be destroyed by one 

action - no matter how exhilarating. It will require a sustained social movement of millions of 
people. It will also require us to think about what we are doing,to understand our enemy and 
the forces we can draw on against it.

The concept of globalisation is now a commonplace both among those who support and 
many who try tocriticise the present world order, but this idea can be misleading.It is not about 
the weakening of good democratic nation states in favour of bad unaccountable corporations. 
It is the democratic states themselves and the big corporations that are setting up international-
frameworks like the WTO. The plan which governments and corporationsare trying to agree 
on is to dismantle the key barriers to the free passage of money and commodities while keeping 
up the barriers to the movement of people. Nation states are in no danger from the processof 
globalisation because they are to remain prisons for theirpeoples. These states are not getting 
weaker but are increasing theirpowers of repression. The state and capital are two sides of the 
samecoin.

We need to think why we are against the WTO. The problem is not free trade because the 
opposite of free trade isprotected markets, which are still markets. The problem is not corpo-
rate rule because the opposite of corporate rule is government rule, which is the control of our 
lives by politicians rather than businessmen. The problem is not the loss of sovereignty to anun-
democratic and unaccountable institution because we are no more incontrol of the sovereign 
democratic state than we are in control of the WTO. The problem is not just private capitalists 
because state run enterprises rely on the same exploitation and drudgery. The problemis not big 
business because small business lives by the rules of the market just as much. The problem is 
not that the free trade ofthe WTO is not fair, because all trade is about the trading in human-
misery. The problem is capitalism as a whole, the fact that humanityis divided against itself, 
politically into separate nation states,economically into separate capitalist enterprises (whether 
private orstate run) and individually into separate atomised worker/consumerscompeting with 
each other.

From a group destroying property in Seattle: We contend that property destruction is not 
a violent activity unless it destroys lives or causes pain in the process. Private property should 
be distinguished from personal property. The latter is based upon use while the former is based 
upon trade.

In a society based on private property rights,those who are able to accrue more of what ot-
hers need or want havegreater power. By extension, they wield greater control overwhat others 
perceive as needs and desires, usually in the interest ofincreasing profit to themselves. Advoca-
tes of “free trade” would like to see this process to its logical conclusion:a network of a few in-
dustry monopolists with ultimate control over the lives of the everyone else. Advocates of “fair 
trade” would like to see this process mitigated by government regulationsmeant to superficially 
impose basic humanitarian standards.

As anarchists, we despise both positions. Private property--and capitalism, by extension--is 
intrinsically violent andrepressive and cannot be reformed or mitigated. Whether the power 
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ofeveryone is concentrated into the hands of a few corporate heads ordiverted into a regulatory 
apparatus charged with mitigating the disasters of the latter, no one can be as free or as power-
ful as theycould be in a non-hierarchical society.

When we smash a window, we aim to destroy the thin veneer of legitimacy that surrounds 
private propertyrights. By “destroying” private property, we convertits limited exchange value 
into an expanded use value....A storefrontwindow becomes a vent to let some fresh air into the 
oppressive atmosphere of a retail outlet....The potential uses of an entire cityscape have increa-
sed a thousand-fold. The number of brokenwindows pales in comparison to the number bro-
ken spells - spells cast to lull us into forgetfulness of all the violence committed in thename of 
private property rights and of all the potential of a societywithout them. Broken windows can 
be boarded up (with yet morewaste of our forests) and eventually replaced, but the shattering 
ofassumptions will hopefully persist for some time to come.

From ‘ColourLines’, US magazine of race and action: “I was at the jail where a lot of 
protesters were being held and a big crowd of people was chanting ‘This Is What Democracy 
LooksLike!’ At first it sounded kind of nice. But then I thought: is thisreally what democracy 
looks like? Nobody here looks like me.”

In the vast acreage of published analysis about the splendid victory over the World Trade 
Organization in Seattle, it isalmost impossible to find anyone wondering why the demonstra-
tors were overwhelmingly Anglo. How can that be, when theWTO’s main victims around the 
world are people of color?Understanding the reasons for the low level of color, and what can be 
learned from it, is absolutely crucial if we are to make Seattle’s promise of a new, international 
movement against imperialistglobalization come true.

A major reason for not participating given by many was lack of knowledge about the 
WTO. As one Filipina said, “Ididn’t see the political significance of how the protest would 
beanti-imperialist. We didn’t know anything about the WTO except thatlots of people were 
going to the meeting.”The problem ofunfamiliarity with the WTO was aggravated by the fact 
that black and Latino communities across the U.S. lack internet access compared tomany whi-
te communities. So information about WTO and all the plansfor Seattle did not reach many 
people of color.

Limited knowledge meant a failure to see how the WTO affected the daily lives of U.S. 
communities of color.”Activists of color felt they had more immediate issues,”said one activist. 
“Also, when we returned people told me ofbeing worried that family and peers would say they 
were neglectingtheir own communities, if they went to Seattle. They would be asked, ‘Why 
are you going? You should stay here and help your people.’ “Along with such concerns about 
linkage came the assumption that the protest would be overwhelmingly white as it was. A Bay 
Areaactivist originally from Mali, West Africa, said she had originallythought, “the whites will 
take care of the WTO, I don’t need togo.” Another activist said, “I think even Bay Areaactivists 
of color who understood the linkage didn’t want to go to aprotest dominated by 50,000 white 
hippies.”

Yet if only a small number of people of color went to Seattle, all those with whom I spoke 
foundthe experience extraordinary. They spoke of being changed forever.”I saw the future.” “I 
saw the possibility of peopleworking together.” They called the giant mobilisation “ashot in the 
arm,” if you had been feeling stagnant. More thanever, we need to work on our ignorance about 
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global issues...we need to draw specific links between WTO and our close-to-home struggles 
incommunities of color.

‘Seattle marked the end of a period. The idea of PGA was launched to focus on the WTO 
and ‘free trade’. This chapter is over now. Mostpeople by are aware that this is not enough: 
The discourse is easilyrecuperated by the NGO reformist community which goes hand in 
handwith governments playing the trick of ‘dialogue with civilsociety’. Most agree we need to 
extend our discourse and analysis if we don’t want to end up contributing to the stabilisation 
andmodernisation of capitalism.

The WTO and ‘free trade’ are nothing but expressions of underlying social relations which 
need to be examined, understood and tackled. If we don’tmanage to formulate what we stand 
for, our protest will be easilyrecuperated and incorporated in the capitalist development.’

3.6. BUTLLETÍ NÚMERO 6 [ESBORRANY]

[S’OMET INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’AGP]

5. PLAN COLUMBIA
At S26 in Prague, Community leaders from the Black Autonomous Communities of Co-

lombia were present, with companeros from Bolivia, Ecuador, Honduras and Panama.
They told a tale of repression, ethnocide and ecocide.
Of a war being waged against them under the guise of the USA’s “War on Drugs”.
Of community leaders massacred by government-backed CIA trained paramilitaries.
Of mass displacements and disappearances. What happens after displacement?
Time for the good old US-based multinationals to move in. Sound familiar?

The following is a statement from Process of Black Communities:
The war in Columbia, killing and displacement of the black population
Columbia is a country of 37 million inhabitants, of which 30% (that is to say 9 210 000 

) are black people descended from slaves. Through a process of struggle and resistance lasting 
more than 3 centuries we have achieved our liberty, fleeing towards mountains, valleys and 
coasts which the European conquerors had not yet reached. During the process of adaptation 
and survival in an unknown world, which has lasted hundreds of years, the free blacks were 
able to create their own world and culture.

After this period of liberation, exclusion and racism are what have marked the relation of 
Colombians towards the black population. The draining of resources from our territories by 
large multinationals, the alienation of our culture, the oppressing conditions of absolute po-
verty and the denial of all social, economic, political and cultural rights are just some of the 
ways that this exclusion expresses itself.

Today, in the internal war which Columbia has been going through for several decades, 
black people have been condemned to a silent extermination. This has been imposed by the 
state and economic groups, at the same time as the population are denied of their individual 
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and collective rights. This situation has evolved from the uprooting, enchaining, exporting and 
selling of black people like animals in America, so as to consolidate the conquests which made 
the northern countries powerful. At the beginning of this new millennium the black people 
of Colombia are facing ETHNOCIDE; this is being perpetuated by the different actors in the 
war.

The areas where violent expulsion of the population is occurring correspond to the strategic 
zones of the war. A million black people have been displaced from their lands ( up till 1st Octo-
ber 2000), which are being occupied by outsiders who accept the authority of the armed groups 
and the state and are apostles of an economic and political model based in exclusion and which 
generates destruction and death for the bearers of cultures which are thousands of years old.

The historic project of the black people has its cultural, territorial, environmental and soci-
al basis. Its struggle consists in the defense of these areas in which we have lived since ancestral 
times; created and recreated our culture throughout our history in Colombia and America. We, 
Black people are demanding the government gives collective community titles; we are strug-
gling for the strengthening of our identity and autonomy which demands the ability to freely 
decide our own ways of life in accordance with our aspirations and our identity as a people. The 
capitalist State of Colombia has turned the organised black communities - who are struggling 
for the defense of territory as a way of life and their cultural principles such as identity - into 
victims of racism, poverty, marginalisation and military targets of armed groups who defend 
the interest of politicians, large land owners, drug traffickers and businessmen. These look 
for the irrational exploitation of mineral resources, the destruction of biodiversity, the imple-
mentation of tourist projects, ports, canals, agroindustrial projects, industrial logging, energy 
infrastructure....

After slavery, displacement is the most criminal aggression against the black population 
of Columbia and America. Displacement is a result of intimidation and massacres; it results 
in invisibility; the loss of territories, the loss of access to natural resources, the tearing apart of 
families, solidarity, self esteem, and the right to live in peace in accordance with our traditions, 
customs and cultural aspirations.

We demand the different actors in the war in Columbia to stop the armed conflict, res-
pect their autonomy, their fundamental rights and not to fight in their territories. We call on 
the international community to accompany us, to show solidarity and to struggle with us to 
consolidate, in this capitalist world; the territories of the black population in accordance with 
the teaching of their ancestors: the territory is the space where you can be and remain; where 
your ideals and your own history remains, where life, happiness hope and freedom will reign.

Process of Black Communities
Prague, September 26th 2000
PCNKolombia(AT)hotmail.com
For more information on Plan Columbia visit
http://www.freespeech.org/agp/colombia/

6. [s26] Global Day of Action
Prague- We love Prague and we hate capitalism! (Banner at the Koepi)
Success! We didn’t just blockade the meeting. We actually closed it down ! This has never 
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happened before to a global governance institution. After trying to hide it, even the mainstre-
am media (Herald Tribune for example) admited implicitly that the third day was cancelled 
because of the protests. The very interesting insiders story from a World Banker shows much 
more. (voir Focus on Trade No.55, October 2000 www.focusweb.org/focus/pd/apec/fot/fot55.
html* A World Bank Staffer’s Odyssey in Kafka’s Prague*) According to him, a great number 
of the delegates were so scared the first day that they refused to leave their hotels on the second 
! And the first day people were looking out the window every time a grenade exploded. So the 
immediate, concrete objective was achieved 300%.

In Prague, for the first time we met and struggled together with a new generation of radi-
cals from Czech republic, Poland, Hungary and in smaller numbers from other countries East. 
There massive involvement (two thirds of those arrested were Czech) was a very good surprise. 
So was the often positive attitude of Czech bystanders - people waving from windows, etc, 
despite the incredible media campaign against the “ terrorists “ and hooligans “. Afterwards, a 
handful of people skilfully managed to largely turn around the Czech media concerning the 
police brutality, and brought Havel and other ex-dissidents to take our side. It is vital now to 
preserve and develop these contacts. That shouldn’t be so difficult since we won this one !

The Global Day of Action worked better than ever before. This time more than 110 cities 
announced actions and within a week more than 70 had posted reports on the Indymedia or 
S26 web pages. New places, new faces, new practices. It wasn’t just the occasion for established 
movements to coordinate but seems to have stimulated a wave of new young radical groups, 
from students to anarcho-punks - a new worldwide movement: five cities in Australia, five in 
Brazil, Moscow, Warsaw, South Africa, 2 in New Zealand, and 40 in the USA ...etc

The whole of Bolivia was brought to a standstill as the peasants rose up and blockaded the 
roads in all of the states of Bolivia.

There was also strong repression from the state and with that we remember those who were 
unjustly arrested and tortured in Prague and indeed right around the globe, we also remember 
those who were shot in Bolivia and consequently paid the ultimate price for the revolutionary 
freedom we are all struggling for.

For more information visit the Prague Indymedia site
http://prague.indymedia.org/
www.freespeech.org/s26
www.freespeech.org/s26/praga

7. [s11]- the Battle of Melbourne
‘We live in a society, not an economy’ - Graffiti on the streets of Melbourne
On September 11 2000 over 5,000 people took to the streets of Melbourne to protest 

against the World Economic Forum (WEF). The WEF is an extremely powerful and unac-
countable body who make major decisions about what we read in the media, what food we eat, 
what we will learn in school, where, when and in what conditions we will work; almost every 
aspect of our everyday life. It is an exclusive, un-elected, invite-only organisation and a driving 
force behind the global economy. Its members include: 1000 CEOs from the worlds biggest 
multi-national corporations. In other words they are the ‘bad guys!’.

Food not bombs fed the masses at the demonstrators tent, where the various parties and af-
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finity groups were holding meetings, and paper sellers were runing rampant! Over a thousand 
people had gathered in front of the stage on Queensbridge St to listen to the lunch-time bands: 
Red-eyed Frogs, and Urban Guerillas. There were giant puppets, people with drums, whistles, 
and other instruments as people dressed up in all kinds of costumes, including a group of half a 
dozen “anti-capitalist clowns.” Volunteers distributed free copies of “Melbourne Indy Bulletin”, 
produced daily by the Indymedia people.

The link between the state and the protection of multi-national interests was illustrated 
when demonstrators were hit with harsh police repression. Without warning or any attempt 
at negotiation police attacked a peaceful blockade outside Crown Casino. The ferocity and 
violence of the attack was the worst seen in the WEF protests. Police charged through and 
over the protests wielding long PR-24 side handled batons, striking protesters over the head 
and body. Protesters were kicked, punched and dragged behind police lines. Protesters trapped 
between lines of police horses and the casino fence were beaten and prodded through the fence 
with batons. One man was beaten by police, while lying prone, and possibly unconsciousness, 
behind police lines. He was subsequently taken to hospital by ambulance with suspected spinal 
injuries.

Even opposition MPs were not safe! As Green MPs from New Zealand found out when 
they were trampled by police horses.

For more on [s11] visit http://www.s11.org/

8. [d7] Altogether in Nice
“Destroy capitalism before it destroys our planet” - a banner in Nice
Demonstration met the European Union (EU) meeting in Nice. The focus of the meeting 

was, the Charter of Fundamental Rights and institutional reforms that prefigure EU enlarge-
ment of eastern European countries. The legislation would undermine the rights of EU wor-
kers and hand over power to the WTO.

Many feared this would transform Europe into a free-exchange zone - a paradise for liberal 
capitalism!

A diversity of demonstrators gathered, from a range of causes, from trades union solidarity 
to anti-globalisation, from anarcho-syndicalism to Basque and Corsican nationalism. Num-
bers were estimated at over 50,000.

The arrival of the heads of State at the Acropolis caused violent confrontations with secu-
rity forces. Traffic was blocked in numerous parts of the city. A demonstration of about 3000 
formed streets were blockaded around the Avenue de la Republique, demonstrators attempted 
to break through the police barricades that were set up to defend delegates from the protesters. 
Several brave pushes against the police led to repeated use of tear gas and pepper spray. The 
demonstrators eventually joined a 6000 strong demonstration back to the convergence centre 
for a rally.

The usual targets of globalization were sort out and re-decorated, which resulted in burnt 
our banks and broken windows. Some these targets were ‘smelly balled’ - to show people just 
how much capitalism stinks! These targets had to be evacuated.

Several anti-fascists also confronted the security forces of the neo-nazi party of Le Pen (Na-
tional Front) who had organised a gathering with the approval of the City Council. As usual 
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the cops disappeared and one anti-fascist was seriously injured.
Many people retreated to the Leyrit hall, centre of the Counter-Summit. Later, the gymna-

sium was evacuated by 2000 people when police fired tear gas and water cannon into the room.
Italians blocked in Vintimiglia
Police also blocked 1500 Italians of Ya Basta, Tuti Bianchi, and Rifondazione Commu-

nista, en-route for Nice at Vintimiglia on the Italy-France border. Despite the protests of the 
Italian authorities, the French authorities protected by rows of hundreds of riot police (CRS) 
refused to let the Italians through. Confrontation broke out when some of the Italians attemp-
ted to walk to the French consulate. In response to the blocking of the train, thousands of 
demonstrators occupied the Nice railway station and demanded the opening of the border for 
the Italian activists. The riot police (CRS) reacted by attacking the demonstrators and thro-
wing them out of the station. An Assembly of NGO’s and European associations, named the 
“Crossroads of Civil Society”, adopted a motion which denounced the behaviour of the French 
authorities as “anti-European”.

for more info on Nice[d7] visit http://www.freespeech.org/agp/nice

9. 1st South Asian Regional Conference of PGA
held on 15-16 September-2000
With this principal slogan ‘Kill WTO otherwise it kills whole human civilization’ two 

days long 1st South Asian Regional Conference of PGA (People’s Global Action) was held on 
15th-16th September, 2000 in Dhaka, Bangladesh jointly organised by Bangladesh Krishok 
(Peasant) Federation and Bangladesh Kishani Sahba (Bangladesh Women Peasant Associati-
on). The conference was completely against Free Trade and WTO.

World Bank, IMF and World Trade Organisation (WTO) has already become a papet in 
the hands of imperialist power and make an easy way for attaining monopoly profits in trade 
by Multi-national Companies. In the name of globalization the on-going process is increasing 
exploitation and discrimination on the one hand, on the other it makes wealth centralized. As 
a result, several thousand industries are being laid-off. Thousands of wrokers became jobless. 
Indusries, agriculture, education including health are being transferred into a commodity in 
the name of Free Trade. Globalization makes big harm for the mankind by handing over mass 
wealth to the Multi-national Companies. People can never uphold such kind of aggressive 
harmful initiative. So, the mass protest against globalization should be universal. In view of 
this, two days long 1st South Asian Regional Conference of PGA started at the Doctor Martyr 
Milon Hall, Sahbagh, Dhaka.

Participants give above mentioned speeches against Free Trade and WTO in the Regio-
nal Conference. Saiful Hoq, General Secretary of Bangladesh Khetmajur Union (Bangladesh 
Agricultural Labourers’ Union) was in the chair while Badrul Alam, General Secretary of 
Bangladesh Krishok (Peasant) Federation gave introductory speeches. Morshed Ali, Central 
member of Bangladesh krishok Samity (Peasant Association) gave speech on the particular 
agenda in the Conference. The session is also addressed by, among others, Subhrangsu Chakra-
bartee, convenor of Samajtantrik Khetmajur (Socialist Agri-Labourers’) and Krishok (Peasant) 
Front, Jainul Abedeen, President, Bangladesh Krishi Farm Federation, Lear Hossain Khan, 
Organising Secretary, Bangladesh Krishok (Peasant) Federation, Laskar Khalilur Rahman, 
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Central member, Bangladesh Krishok (Peasant) Federation, Madusudan Khatiwada, Central 
leader of GEFONT of Nepal, Tomas Marandy, Acting President of Bangladesh Adivasi Samity 
(Indigenous People’s Association), Abdus Salam, President of Bhasaman Sramik Union (Flo-
ating Labourers’ Union), Jahanara Begum, General Secretary of Bangladesh Bhasaman Nari 
Sramik Union, (Floating Women Labourers’ Union) Runa Laila, Sabina Begum, Pyara Begum 
of Bangladesh Kishani Sabha, Mahbub Majumder, Organising Secretary of Bangladesh Gra-
meen Buddhijibi Front (Bangladesh Rural Intellectual’s Front), Nehar Parvin Runu, President 
of Bangladesh Bhasaman Nari Sramik Union, Advocate Hasnat Quiyum, Research and Edu-
cation Secretary of Bangladesh Khetmajur Union, Advocate A.K.M. Safiqul Islam Sawpan, 
General Secretary of Bangladesh Grameen Buddhijibi Fornt, Dr. Shamsun Nahar Khan Doli, 
President of Bangladesh Kishani Sabha, Zayed Iqbal Khan, General Secretary of Bangladesh 
Bhasaman Sramik Union, Motahar Hossain, Central President of Ganoachhaya Sanskritic 
Kendra (Mass Cultural Centre) and Kazi Borhanul Islam and Faruq Alam Hawlader, President 
& Central Member of Bangladesh Grameen Buddhijibi Front.

Morshed Ali, Central Member of Bangladesh Krishok Samity (Peasant Association) pre-
sided over the second session on the agenda with regard to agriculture, bio-diversity, hybrid, 
genetic engineering and future of mankind while Hasnath Quiyum, Research and Education 
Secretary, Bangladesh Khetmajur Union presented the keynote paper.

2nd Day of 1st South Asian Regional Conference of PGA
1st South Asian Regional Conference organised jointly by Bangladesh Krishok Federati-

on and Bangladesh Kishani Sabha against Free Trade, WTO, has been over adopting Dhaka 
declaration.

The arch victim of the globalization by the imperialist is women in the World, especially 
the women of underdeveloped and backward countries. The existing system of globalization, 
on the one hand, makes the women wealthless and powerless, on the other hand, it drives the 
women towards commodity. The long standing women rights on seeds and wealth have been 
offered for the vital interest of profit of Multi-national companies.

The women workers are being exploted seriously in the name of export promotion. But 
the women played an important role in the world economic development. Women can win 
over the women emancipation movement by taking part in the movement against imperialist 
globalization with a view to establishing gender equalty in family, social, state life as well as 
in every walk of life. This struggle should be intensified at national and international arena.

The 1st South Asian Regional Confeence of People’s Global Action (PGA) held at the Dr. 
Martyr Milon Auditorium in Sahbagh, Bangladeshu Sheik Mojib Medical University on 16th 
September 2000, Dr, Shamsunnahar Khan Doly, President of Bangladesh Kishani Sabha was 
in the chair and Mr. Badrul Alam, General Secretary of Bangladesh Krishok Federation gave 
an introductory speech on the particular topic ‘Gender Equalty and Human Rights’. The con-
ference was addressed by, among others, guests from SAARC countries, Shaiful Hoq, General 
Secretary of Bangladesh Khetmajur Union. Khurshida Aktar, General Secretary of Bangla-
desh Kishani Sahba, Solaiman Master, Runa Laila, leaders of Bangladesh Krishok (Peasant) 
Federation and Bangladesh Kishani Sahba. Shamsur Rahman Dolon Chanpa, leaders of Ban-
gladesh Grameen Buddhijibi Front (Rural Intellectuals’ Front). Hasnath Quiyum, Research 
and Education Secretary of Bangladesh Khetmajur Union, Nurur Rahman, Joint Convenor 



687

ANNEXOS

of Bangladesh Krishok Samity, Laskar Mohammed Khalilur Rahman, leader of Bangladesh 
Krishok Federation, Mr. Faruque Alam, Member of Bangladesh Grameen Buddhijibi Front 
and Advocate Sohel, General Secretary of Khetmajur Samity, Second Session was presided over 
by Ziad-AL-Malum, Executive President of Bangladesh Khetmajur Samity. A ‘Dhaka Decla-
ration’ has been atopted in the second Session of the 1st South Asian Regional Conference of 
People’s Global Action (PGA).

10.1. UK RESISTANCE ROUND-UP, FEB-NOV 2000
This round-up was put together by the London Reclaim the Streets, a group that came 

together in the early 1990’s and takes creative direct action in the struggle towards positive, 
ecological and socially just alternatives to capitalism. London RTS were Western European 
PGA convenors before Ya Basta!, and, in February 2000, put together the English print version 
of the last ‘official’ PGA bulletin. (Since then a group in Manchester, England put out a Pra-
gue-related PGA bulletin for distribution in the UK and in Prague.)

1.) (Some of the many) actions by the UK direct action movement (of which London RTS 
is a part):

MayDay London: Guerillagardening
The events with the highest profile in this period took place on May 1st May Day. There 

were actions and events in Manchester, London, Sheffield, Aberdeen, Glasgow and Bristol, 
the largest being in London. The capital saw a highly successful weekend conference titled ‘A 
Festival of Anti-Capitalist Ideas and Action, followed by a London RTS-organised guerilla gar-
dening action in Parliament Square (mass reclamation of land and cultivation as a community 
garden) which partially merged with the more traditional workers day. RTS also distributed 
20,000 copies of a newspaper called Maybe, whose front and back pages spoofed a London free 
tabloid paper called Metro.

In legal terms, fallout from recent global days of action (J18, N30 & Mayday) reverberated 
all the way through autumn as cases came up, (ridiculously) harsh sentences were handed down 
and people were pulled in often with the use of photo galleries printed in right-wing newspa-
pers and on police websites.

In September, the Prague mobilisation to shut down the IMF/World Bank included several 
events in the UK including actions against deportation centres and for the free movement of 
people, and a London-based free newspaper called The Financial Crimes. Many UK activists 
were in Prague on and around September 26th, contributing in particular to the samba pink 
and silver grouping, which also included representatives from movements involved in the PGA 
network. Many UK people were involved in international and local prisoner support activities 
that put pressure on the Czech authorities after the week’s actions.

It s been a period of reflection and reappraisal in the UK this year. In the light of the 
growth of the ‘anti-capitalist’ movement, many people and groups looking closely at the direc-
tion they are heading in and how best to use limited resources to achieve real change. We have 
also had to digest new legislation attempting to redefine direct action as terrorism and bringing 
in even more effective ways to monitor electronic communications. There have also been many 
actions on diverse issues, too many to list here, but including:

The pieing of 2 politicians who are making political capital by stirring up hatred against 
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asylum seekers;
Street parties in Glasgow, Dublin and Leicester;
Continued covert and open actions to destroy genetically modified test crops;
A weekend occupation of the planned site of women s prison, leading later to the halting of 

the British Airways-planned deportation of a Zairean asylum seeker who had been allowed no 
legal representation, who is now free and living in England.

Lastly, a large group travelled from the UK to Den Haag in Holland to participate in many 
creative, radical and confrontational actions against the COP6 climate change conference, in-
cluding a mass occupation of a closed meeting, banner drops, the pieing of the head of the US 
delegation (all inside the conference centre) and numerous samba-based street actions. Several 
actions also took place in the UK to mark the start of COP6, and there are plans to build a di-
verse grassroots movement for climate justice here, designed to resist all market-based solutions 
to this growing crisis.

2.) Here are a few examples of other actions which are of equal interest:
A mass blockade of Faslane Nuclear Submarine Base, resulting in 189 arrests;
600 mainly women working at Dudley Hospital in the West Midlands have been involved 

in 6 walk-outs since August in protest at the transfer of their jobs to a private company. This 
is part of the wider national Private Finance Initiative designed to dismantle and privatise the 
National Health Service, resulting in severe job losses;

A Civil Rights Caravan put together by an alliance of anti-racist groups made its way across 
the UK in October, culminating in a Rally in London;

Nationwide protests against the high price of fuel, led by farmers and truckers struggling 
to maintain jobs and livelihoods in the face of huge government taxes on fuel, as well as the 
profits of oil companies (and the structures that support them). Some mainstream green NGO 
s actively opposed these protests, while many grassroots activists began to make links with the 
protesters.

For more detailed week to week coverage of UK direct action, take a look at
www.schnews.co.uk

10.2. KOREAN RESISTANCE ROUND-UP, FEB-NOV 2000
Farmers & Students Protests, July 2000
Close to 200 labor student and social movement activists were injured as violent clashes 

took place with riot police during the march after the National Worker’s Rally at a park located 
in the northern part of Seoul. Recent political and economic conditions in Korea have made 
the retaliation of the workers and socially oppressed inevitable. Workers, furious at the recent 
moves by the government, including the undemocratic/incompetent way they dealt with the 
Daewoo Motors situation(which has recently resulted in its bankruptcy and will result in thou-
sands losing their jobs), and the closure of many major construction corporations without the 
measures necessary to protect the livelihood of the workers who will lose their jobs, came to 
the rally armed and ready for police intervention. As the policeblocked the peaceful march at 
a major intersection the workers retaliated, battling the police at several barricades. Many acti-
vists were injured as police beat down on the protestors with clubs. Several bystanders were also 
hurt in the process, as police indiscriminately attacked people on the side walks. The clashes 
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continued late into the night, until the protestors dispersed at about 8 p.m. The KCTU(Korean 
Confederation of Trade Unions), which organized this rally, vowed that the struggle would not 
stop, hinting at a possible general strike in the near future.

The anger of the workers at the rally were the result of three years of ruthless uni-lateral 
re-structuring which has resulted in the increasing dependency on foreign economies and in-
ternational trends, increasing economic instability, lay-offs, unstable jobs, rise in unemploy-
ment, the polarization of wealth, and the dismantling of social unity, among many others: an 
overall and dramatic decrease in the standards of living for the people of Korea.

Sketch of the O20 Struggles in Seoul
The actions started bright and early on the 20th of October, with the leadership of KoPA 

(Korean People’s Action against Investment Treaties and the WTO) and the People’s Rally 
Committee attempting to deliver a letter protesting the free trade/neo-liberal agenda of the 
Asia Europe Meeting. However, police stopped the attempt immediately after they got off the 
bus in front of the conference site. A placard reading “No to Neoliberal Globalization” and 
“No to Structural Adjustment Programs,” was torn away from the hands of the religious, labor, 
human rights, and social movement leaders’ hands. Police violently pushed away the protestors 
using shields and clubs. The leadership conducted an immediate sit-in protest at the site, ex-
plaining to reporters the situation and declaring that since peaceful means are being blocked, 
‘other means to deliver the people’s voice’ would have to be used.

Students took to the streets an hour later, in close to a dozen places in the Seoul area, in 
an effort to draw the police away. Students teamed up in groups of 20 or so, ‘popped out’ of 
subway stations near main intersections and blocked off roads, and then dispersed when police 
showed up. A little later in the morning, a rally jointly organized by the Korean People’s Acti-
on Against Investment Treaties and the WTO and the People’s Rally Committee was held in 
downtown Seoul about 4 miles away from the ASEM Tower. Over 3000 workers, students, and 
activists gathered and demanded an end to the neo-liberal free trade order. They demanded an 
end to plans for privatization of the public sector and reduction of working hours. Ten activists 
were injured in the process.

In the afternoon, 20,000 gathered in at Olympic Park for the main event of the day: The 
Seoul Day of Action Against Neo-liberal Globalization rally. Speakers both national and fo-
reign, spoke about the atrocities caused by neo-liberal globalization, in front of a huge sign on 
the stage which read ‘no to Neo-liberalism’, ‘humans before profits’. Sign held by participants 
read ‘enough destruction of our lives’, ‘no to BITs (Bi-lateral Investment Treaties).’ Afterwards 
another march toward the conference site followed, and again police blocked the march about 
a mile away from the ASEM Tower. Tensions mounted as each side deliberated on what actions 
to take next. Demonstrations continued late into the night, as close to 1000 students held a 
separate rally in the northern part of the city, continuing the struggle of the day. Students retre-
ated into a university nearby afterwards and this marked the end of the O20 struggle in Seoul.

The struggle against neo-liberal globalization has ended in Seoul. For now, that is. But we 
here in South Korea know that the struggle continues today for the people all over the world 
fighting for democratic rights, for diversity, for the environment, for human rights, and for all 
the values that we hold dear.

The Struggle of the People Continues!!
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An Immediate Stop to Neo-Liberal Globalization!!
More information on the actions can be seen at: http://antiwto.jinbo.net
Regular updates on the preparations for the ASEM action can be heard through the inter-

net broadcasts at: http://cast.jinbo.net/news/yundai.html
** These newsletters are originally from the Policy and Information Center for Internatio-

nal Solidarity (PICIS: http://picis.jinbo.net) Newsletter Team
South Korea

10.3. Venezuela
In Caracas, Venezuela, is the Commission of Relations Anarchists, CRA, a federal embryo 

of the Venezuelan anarchists. In year 2,000 we have had some activities the -Fair of Culture 
Libertaria and Jornadas Anarcopunk. The Attendance average people by event are 150-200, 
facts of independent and self-managed way. Of the Fair of Libertaria Culture we have made 
9 editings, with the participation of diverse groups and cultural groupings. 3 Anarcopunks 
Days have been made, with the presence of groups of foreign punk rock like Cojoba (Puerto 
Rico) and Disarmament (Colombia). - Platform 26 of September: The CRA motorized the 
conformation of \red Platform 26 of September, to make in Caracas actions in the frame of the 
world-wide day of action against Capitalism. To the P26S diverse groups of students were inte-
grated, social groups of human rights, movements and individualities. The 26 of September, we 
made a march until the seat of the IMF in Caracas. Later, forums were made in universities on 
the resistance to globalizacion. - Periodic the Libertario: In November we published I number 
20 of our publication the Libertario. 2,000 units of each they circulate in amoungst youth in 
universities, communities and events, becoming the publication of reference

At the moment the CRA promotes for August of the 2001, Encuentro of Groups Auto-
nomos de Popular and Alternative Cultura, to be made in the city of Rubio. The intention is 
to harness an antiauthoritarian social network with diverse groups: ecologists, human rights, 
students, etc.

Any communication with the CRA can become to the email:
ellibertario(AT)hotmail.com or a: Emilio Post-office box Treasure 6303
Carmelite ones, Caracas Venezuela
Venezuela

10.4. TURKEY
In 2000, Turkish anarchists and anti-militarists struggled in a number of different ways. 

The Turkish government was planning to build a nuclear power plant in Akkuyu-Mersin. The 
construction is postponed for now as a result of the struggle of anarchists, working with envi-
ronmentalists, Greenpeace and Akkuyu society.

Turkish anti-militarists and anarchists also organized a festival in Istanbul against com-
pulsory military service on 14th of May; 3 of them has declared their conscientious objection 
to do military service. In the name of international solidarity, anarchists organized their own 
demo on 1st of May in Ankara to protest global capitalism and also participated in Prague 
demonstrations on September 26. In2001, a struggle is on the agenda is F-type prisons. Leftist 
militants in Turkish jails held hunger strikes and death-fasting to protest and stop the F-type 
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(cell type) prison project. Turkish anarchists also fighting against F-type prisons and participa-
te in demonstrations against these prisons.

10.5. Aotearoa - New Zealand
On September 26 a carnival against capitalism was held in Wellington, Aotearoa (the ca-

pital of New Zealand) in solidarity with the protests in Prague. The protest was organised by 
Wellington anarchist group “Committee for the Establishment of Civilisation” who organised 
a similar event on May Day this year. The protest started at 12noon outside McDonalds with 
a barbeque giving away free vegan burgers by “Food not Bombs”, and protesters holding ban-
ners and handing out leaflets. Solidarity messages that had been sent from Prague were read 
out. Around 1pm the protest moved around the corner to a branch of the WestpacTrust bank. 
Westpac is a multinational whose investments include uranium mining in Australia, and they 
had been chosen as a target for the anti-capitalist message of the protest. The protesters entered 
the branch and gave out leaflets to the customers. The group was told to leave by police, but as 
they were leaving one of the protesters was tackled by a pollice officer and a scuffle broke out 
in which several people were arrested. Others were arrested outside the bank. Nine protesters 
were arrested on charges such as obstruction, trespass, and resisting arrest .

Also . . . .

In response to growing disillusionment and opposition to neo-liberal trade agreements 
such as APEC and the MAI the NZ government has taken a new strategy. Free Trade Agre-
ements are now being negotiated nation to nation rather than on a multi-nation level. The 
Aotearoa Educators are working to halt the negotiations and signing of such agreements the 
government is aggressively seeking with Chile and Hong Kong after a similar deal was struck 
with Singapore. New Zealands consultative process is a parody of democracy. Any consultation 
about the implications of signing further FTAs has been cosmetic with signing decided by a 
select committee of parliament,and the dishonouring of the constitutional commitments to 
consult Maori on such decisions. The public submissions sent in were overwhelmingly against 
the deepening of further commitments to FTAs however the government chose to ignore this 
opposition. Aotearoa Educators see that this is exposing the real interests of globalisation and 
that the parliamentary process is limited in what it can achieve if it fails to uphold the people’s 
voice, they warn that public anger and frustration caused by the government and these agree-
ments mean that non-violent action may not be sustained.

Heeding the lessons of this anti-fta campaign and of the past 16 years of neo-liberalism in 
Aotearoa, the Aotearoa Educators is seeking to bring together local opposition in a coordinated 
movement to confront and end imperialist globalisation.

Ka whawhai tonu matou ake ake ake!

10.6. India, People of the Narmada Valley
Demanding justice and judicial accountability
Over 350 people were forcibly arrested in front of the Supreme Court People appeal to the 

Chief Justice to hold a public hearing in the Narmada Valley
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After a peaceful dharna in front of the Supreme Court, when people were waiting for a 
response from the Chief Justice to their memorandum, suddenly over 150 police forcefully 
arrested over 350 people, including 50 women.

Men and women of the Narmada valley, had reached the Supreme Court in the morning. 
They held a peaceful dharna at the gate of the court, with songs, slogans, exhibits and posters 
capturing the 15 year long struggle, life and its richness along with the resolve to save the valley 
from forced destruction. People were determined to point out that present construction of the 
Sardar Sarovar dam is in violation of the Narmada Tribunal and the Supreme court order it-
self. Construction is being pushed ahead even though it has no permission from the Narmada 
Control Authority and no valid environmental clearance.

It is clear that the judgement on Sardar Sarovar Project will lead to forcible eviction and 
destitution through flooding of houses and lands, without rehabilitation of a few thousand 
families. The judgement thus has paved the way for violation of right to life and livelihood of 
innocent toiling masses and integrated natural resource based communities.

10.7. Karnataka
Farmers belonging to the Karnataka Rajya Raitha Sangha destroyed Bt Cotton crop sown 

in Sowlanga near Honnali taluk of Davanagere district on Jan.3. As planned, as part of their 
struggle against the use of the genetically-modified seeds.

Volunteers of the newly-formed ‘Hasiru Sene’(Green Brigade)-the youth wing of the KRRS 
- rushed to the field and uprooted the Bt cotton crop and destroyed it by setting it on fire.

The police who were clearly outnumbered, watched the destruction of the genetically-mo-
dified cotton species against which the KRRS has been waging a battle to stop the application 
of the biotechnology to agriculture on the plea it is harmful to the environment and does in-
calculable damage to traditional and indigenous agricultural methods.

The pubilc meeting concluded after the destruction of the Bt cotton crop was over with 
the KRRS leaders asserting that they would not allow the introduction of genetically-modified 
seeds as it had been conclusively proved the world over that they were dangerous to the envi-
ronment as well as to time tested traditional farm practices.

    KRRS
    Karnataka Rajya Ryota Sangha
    [Karnataka State Farmer’s Association]
    2111,7th-A Cross,3rd Main,
    Vijayanagar 2nd Stage
    Bangalore-560 040-India
    Phone:+91-80-3300965
    Fax:+91-80-3302171
    E-mail: swamy.krrs(AT)vsnl.com; krrs_123(AT)yahoo.com

10.8. Asians Student Association

Militant Greetings from the Asian Students Association to PGA worldwide!
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An alliance of 55 student movements in Asia and the Pacific, ASA sees globalisation as 
imperialism, that is the continuing colonisation of peoples, resources, nations in the interest 
of capital. Student movements of the third world have a deep history of activism. The poverty 
of our region has its roots and sustenance through this process of imperialist globalisation. 
Globalisation has delivered little but plundered resources and broken families as many youth 
are forced to leave school and their countries to work as migrants in other countries. The rise of 
trafficking of women and children for sex is a response to this poverty. With military conflicts 
in Southern Philippines, Israeli agression to Palestians, continued repression of democracy in 
Burma the students movements are acutely aware of the interests and nations who fund mili-
tary aid and keep dictators in power as long as investments are kept stable.

In March of 2001 student activists from around the Asia-Pacific region will gather in Ne-
pal for two weeks of training on movement building. To strengthen our ranks, broaden our 
solidarity we are getting organised and exchanging experiences on the core issues surrounding 
poverty in the region, its cause and our response. We uphold our common solidarity for a 
common future free from oppression and the dictating of a development agenda set by the 
corporates and the mulit-lateral financial institutions rather than the people! Long Live Inter-
national Solidarity!

Email the Asians Student Association at asasec(AT)netvigator.com
For more info see:
http://aotearoa.wellington.net.nz/int/asa/karere.pdf

10.9. [C.L.A.C.]la Convergence des Luttes Anti-Capitalistes
[Anti-Capitalist Convergence]
Next April 20-22, 2001, Quebec City has the dubious honor of hosting the Summit of the 

Americas, which brings together the 34 heads of state of North, South and Central America, 
as well as the Caribbean (except Cuba). Besides the usual scare-mongering about security and 
terrorism, and empty rhetoric about democracy and human rights, the Summit aims to give 
momentum to the Free Trade Area of the Americas (FTAA) agreement. The Summit of the 
Americas meeting will be largest police and security operation in Canadian history, all while 
the 34 leaders and an entourage of big business elites, technocrats and corporate media enjoy 
their cocktail parties, gala dinners and public relations spectacles.

The FTAA extends the NAFTA (North American Free Trade Agreement) to the entire 
hemisphere, and is to be implemented by no later than 2005. The FTAA is also an extension 
of the reach of capitalist globalization, aiming to submit health care, education, as well as en-
vironmental and labor standards, to the so-called logic of the free-market. Negotiated behind 
closed doors, and imposed unilaterally, the FTAA process is yet another example of the kind of 
economic violence that aims to suppress the gains of popular struggles of the past, and reinfor-
ce the power of cash and cops over our lives.

Partially in response to the upcoming Summit of the Americas meeting, and partially to 
reinforce existing networks of resistance, the Anti-Capitalist Convergence (la Convergence des 
luttes anti-capitalistes, or CLAC) came together last April in Montreal, one full year before 
the Summit. The CLAC asserts clear opposition to capitalism, imperialism, neo-liberalism 
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and patriarchy while affirming values of mutual aid, solidarity, genuine democracy and auto-
nomy. It is decentralized and non-hierarchical, and rejects bureaucratic, top-down models of 
organizing. Respecting a diversity of tactics, the CLAC supports the use of a variety of creative 
initiatives, ranging from popular education to direct action.

In the spirit of the PGA, the CLAC adopts a confrontational attitude, and rejects reformist 
alternatives like lobbying. In clear opposition to the Summit of the Americas and the FTAA, 
the CLAC is planning to disturb - to the maximum extent possible — the upcoming Quebec 
Summit. More broadly, the CLAC aims to support local and global resistance struggles and 
contribute to the building of existing anti-capitalist, anti-authoritarian networks; all while 
emphasizing radical alternatives to capitalist fundamentalism.

The CLAC has been actively organizing since this past April 2000. Based in Montreal, the 
CLAC meets in open, decisional general assemblies, and has mandated several working groups 
that report back at each assembly. There are also several affinity groups affiliated to the CLAC 
that organize workshops, teach-ins, street theatre, actions and other projects. Individuals and 
groups participate in the CLAC by agreeing to its basis of unity; otherwise, they retain their 
autonomy.

The CLAC network in Montreal comprises between 400-500 persons (ie. People who have 
actively made contact with the CLAC by providing their contact information at meetings). 
At present, approximately 50-75 people are actively involved in the various CLAC working 
groups. Each general assembly attracts approximately 100-150 people, and the CLAC network 
is growing with each meeting. There is no central committee within the CLAC that directs it 
activities, and all decisions are mandated by the General Assemblies.

The CLAC network converges local struggles against poverty, police brutality, prisons, 
racism, sexism, homophobia as well as environmental, human rights, student, women’s, im-
migrants’, solidarity and other grassroots movements. At recent assemblies, there have been 
presentations on Plan Colombia, the UNAM student strike in Mexico, the plight of immigrant 
domestic workers in Canada as well as anti-poverty struggles in Quebec City and Montreal. 
The CLAC network also provided support for a local mobilization against the G-20 in October 
(as part of the “G-20 Welcoming Committee”) and a squat action for housing by a local direct 
action anti-poverty group. Along with the Tampa Bay Action Group, CLAC is currently a 
temporary convenor for PGA-North America.

This April, the CLAC will participate in a grassroots mobilization against the FTAA, along 
with the newly formed Summit of the Americas Welcoming Committee (le Comite d’Accueil 
du Sommet des Ameriques or CASA) that is based in Quebec City and shares CLAC’s outlook. 
The CLAC is organizing a “Carnival Against Capitalism” (including teach-ins, conferences, 
workshops, concerts, cabarets, community kitchens, street theatre, direct actions, protests and 
more) that will culminate in a day of action on April 20, 2001 as the Summit of the Americas 
begins.

The CLAC believes it is possible to radically and creatively oppose imperialism and the 
capitalist system while at the same time maintaining the spirit of openness that is necessary to 
develop a diverse and pluralistic resistance movement. The mobilization against the Summit 
of the Americas is being organized within the framework of a long-term struggle, in the North 
and South, against capitalist globalization. For its part, the CLAC is committed to participa-
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ting in the globalization of genuine solidarity between peoples, with the goal of collectively 
resisting the same root causes of exploitation.

Don’t hesitate to get in touch.

tel: +1 514 526-8946
e-mail: clac(AT)tao.ca
web: http://www.quebec2001.net
post: 2035, St-Laurent, 2nd floor
Montreal, Quebec H2X 2T3

10.10. STATEMENT ON OPENING THE BORDER AT AKWESASNE
The US/Canadian border at Cornwall falls entirely within the Mohawk community of Ak-

wesasne. Every day, in an affront to the sovereignty of the Mohawk Nation, U.S. and Canadian 
authorities determine who crosses the border and who does not.

OCAP, in partnership with the traditional people of the Mohawk Nation, labour, and 
community groups is organizing in solidarity with anti-globalization protesters en route to 
Quebec to open the border at Akwesasne.

It is, for the community of Akwesasne, both an assertion of sovereignty and an opportu-
nity to expose the conditions Mohawk and Indian people generally, live under. First Nations 
people are over-represented on the street, in the prisons and live crammed on tiny reserves often 
without running water or heat in the winter. As one Mohawk man said, “The State’s not so 
worried about people crossing the border, but about non-natives coming into the community 
and seeing how we live.”

OCAP is proud to standby side by side with Mohawk people, to open the border and grant 
safe passage to folks fighting the brutality of the globalization agenda.

Get on a bus. Call OCAP. (416) 925-6939.

**
For more information contact:
Ontario Coalition Against Poverty: (416) 925-6939

ONTARIO COALITION AGAINST POVERTY
249 Sherbourne Street
Toronto, Ontario
M5A 2R9
* (416)925-6939 * ocap(AT)tao.ca *
* www.ocap.ca *
“Whatever it takes.”

10.11. Summer protest camp in Votkinsk, Russia
[preliminary information] -
Votkinsk is a city of 100 000 inhabitants in the Udmurtian republic, Russian Federation. 
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It is a planned site of Russian-American plant to process old heavy rocket fuel. The first such 
experiment was banned by the United States department of enviroment - the proposal was to 
build a processing plant in the Nevada desert, where the nearest human settlement was a com-
munity of 300 indians 250 kilometres away. The plant was going to harm protected tortoises 
in the area. So US congress decided to finance such an experiment in Russia with 55 million 
US$ - in extent 10 times bigger than the Nevada plant!

The first planned site was the city of Perm near Ural mountains - after strong protests by 
local inhabitants the Russian government decided to move the project to a place 4 kilometres 
from the city of Votkinsk. This is because the rocket manufacturing company Topol is the 
biggest employer of the city. The plan is that after 5 years of American governance, the plant 
will be governed by local company.

After a tour of offers, the US government decided to subcontract Lockheed Martin, the 
biggest military-industrial transnational in the world, and the most important contractor of 
the US army and NASA. Lockheed Martin has also been strongly involved in privatization 
schemes of Russia. Lockheed Martin has also a record of scandals, both ecological and the 
breaking of arms export regulation.

The Russian government has made an ecological impact assesment of the project and as 
usual, will not follow their own laws. The result is that the plant will mean “jobs” - currently 
it seems to be beginning with 25.

Known as the greenwash “NGO”, “Green Cross” has been paid to promote project in local 
mass media and to marginalize the resistance.

The inhabitants of Votkinsk started resisting immediately when they learned about the 
plans. Local organising group has dozens of activists, and has organised public protests with 
2000-3000 participants. The local movement has organized a municipal referendum , with the 
majority opposing the project. This without any grants or finances whatsoever for the election 
campaign, while local government has been putting lots of money and effort into counter-pro-
paganda.

The biggest employer of the city, company Topol forbade their employees to participate 
the referendum and observed people who went to vote. Administrative court nullified the 
referendum, which has become routine in Russia where municipal and regional referendums 
are formally binding. There is also strong movement in the city of Chaykovskiy near Votkins, 
which has organised mass meetings as well as car caravan to the city of Izhevsk, capital of the 
Udmurtian republic.

Groups in both Votkinsk and Chaykovskiy have joined the Socio-Ecological Union, an 
umbrella of about 300 environmental NGO’s, and “Khimbez”, network against chemical po-
llutants in Russia. After lengthy court processes, local movement asked help from the “Rain-
bow Keepers”, a radical social ecologist movement known for their direct actions. After two 
years of resistance, local people decided that new forms of resistance are necessary. Local people 
wanted to organise a protest camp, which Rainbow Keepers have been organised annually 
since the beginning of the nineties.

The camp is planned to start in the middle of the July - usually Rainbow Keepers camps 
last up to 6 weeks. More details about schedule and travel will become - just write down the 
name Votkinsk and the date 15th of July.
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Contact organising group in Moscow from adresses tw(AT)ecoline.ru , rkrzl(AT)ecoline.
ru and repellent(AT)mail.ru. or Autonomous Action of Moscow, dikobrazi(AT)lists.tao.ca

See you in Votkinsk!




