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DESURBARCELONA
Abandonem el capitalisme, repoblem l’autonomia 
Desurbanitzem les ciutats, repoblem les terres abandonades
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QUÈ ESTÀ PASSANT? 
- Bàsicament sembla que cada dia les 
coses estan pitjors i que tot se’n va a la 
merda, però... perquè? 
Resumint i simplificant moltíssim: 

 x Per a la nostra societat, el petroli és 
tan essencial com el mateix aire que 
respirem. Ens dóna l’energia i ma-
terials necessaris per alimentar-nos, 
construir els nostres habitatges, escal-
far-nos, abrigar-nos, comunicar-nos, 
transportar-nos...  

 x Al 2006 vam traspassar el pic de mà-
xima producció de petroli convenci-
onal. Això significa que fins llavors 
cada any en podíem extreure i consu-
mir més, incrementant la nostra po-
tència energètica, però ara cada any 
en tindrem menys, perquè el petroli 
que queda tindrà un cost d’extracció i 
refinament cada cop més elevat. 

 x L’energia és la capacitat de generar 
treball i, per tant, de generar riquesa. 
Gràcies a la creixent extracció de pe-
troli fins fa poc cada any disposàvem 
de més energia i teníem una econo-
mia que creixia exponencialment. 
Cada any teníem més de tot: dispo-
sàvem de més recursos i més riquesa 
material, més estat del benestar, més 
aeroports, més esperança de vida, 
més realitzadors d’audiovisuals, més 
pisos nous i més població. Els temps 
de creixement són història, ara la nos-
tra societat es veu forçada a decréixer 
paral·lelament al decreixent submi-
nistre de petroli. 

 x Vivim en un planeta finit i per tant, 
la nostra societat no pot créixer in-
definidament, ara ens toca decréixer. 
Això significa que no estem en crisi, 
estem en declivi. Aquest declivi no 
s’aturarà fins que assolim una societat 
sostenible i per això ens falta un bon 
tros. A nosaltres sols ens queda elegir 

*mascota oficial del 
  declivi 2008-20XX

*

aquesta és la nostra societat en 
l’actual moment inicial de declivi



3

si volem que aquest declivi sigui pe-
nós i forçat (com està sent ara majori-
tàriament) o conscient i voluntari.

 x La millor forma de refutar qualsevol 
objecció al declivi basada en la fe en 
el progrés tecnològic és constatar la 
realitat de que ja portem 5 anys d’au-
tèntic declivi i que no tenim el més 
mínim indici de que tingui aturador.  

QUÈ ESTEM FENT?*
(La pregunta es refereix a què fem en el nostre dia a dia 
per tal de satisfer les nostres necessitats, és a dir: quin 
és el nostre modus vivendi?)

Si tenim feina: creuar els dits perquè 
la nostra empresa no faci fallida o ens 
facin fora. 

Si no tenim feina: 

1. Intentar agafar alguna feina molt 
precària i temporal o entrar en una 
competència cada cop més aferrissa-
da per assolir alguna de les cada cop 
més escasses feines benestants.

2. Exiliar-nos a un país més benestant 
on el declivi encara no estigui tan 
avançat. Tot i que allà, tard o d’hora 
també hi arribarà i nosaltres com a 
emigrants el més probable és que se-
rem dels primers a ser exclosos. 

3. Viure dels diners que tinguem estal-
viats o heretats fins que s’acabin o 
fins que es produeixi un corralito o 
una hiperinflació, i els nostres diners 
passin a ser fum. 

4. Iniciar el nostre propi negoci/empre-
sa/cooperativa petrodependent i in-
tentar mantenir-la fins que el declivi 
l’escombri. 

5. Viure de la família mentre algun 
membre de la família tingui diners o 
algun ingrés. 

6. Viure de la caritat.
7. Viure dels minvants excedents del 

sistema, okupant habitatges i entrant 
en una competència cada cop més 
ferotge per reciclar menjar dels con-
tenidors. 

8. Passar-nos a la criminalitat, viure 
d’allò que trafiquem, robem o esta-
fem, amb la possibilitat que ens en-
xampin i llavors passem a viure de les 
institucions penitenciàries. 

Cap d’aquests modus vivendi ens ofereix 
una solució a llarg termini, ni a nivell 
personal ni per al conjunt de la nostra 
societat, són solucions individuals i/o 
temporals (malgrat 10 o 20 anys ens 
puguin semblar una eternitat). És a dir, 
cap d’aquests modus vivendi tenen futur, 
però, ep! alguns en tenen menys que 
d’altres!—excepte per uns pocs privi-
legiats, la majoria d’ells ni tan sols són 
opcions a considerar. Tots ells depenen 
del petroli barat i estan enmarcats dins 
del sistema tecno-industrial i capitalis-
ta, sense el qual no serien possibles ni 
es podrien mantenir. No hi fa res que 
tinguem una ideologia anticapitalista i 
duguem a terme activitats anticapitalis-
tes, perquè el capitalisme segueixi im-
perant el que importa és que tinguem 
un modus vivendi capitalista. 

Per il·lustrar-ho més gràficament: no hi fa 
res que una comunitat s’autoproclami 
vegeteriana i promogui el vegeterianis-
me si després menja carn cada dia. 

*mascota oficial del 
  declivi 2008-20XX
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QUÈ PROPOSEM?
 x Proposem abandonar el nostre modus 
vivendi capitalista, anti-sostenible i pe-
trodependent i adoptar-ne un de nou 
que estigui obert a tothom. 
 x Proposem organitzar-nos col-
lectivament i horitzontalment per 
satisfer les nostres necessitats de for-
ma autogestionada i sostenible sense 
haver de dependre ni sotmetre’ns a 
l’estat ni a cap empresa o organisme 
superior. 
 x Apostem per un decreixement cons-
cient i voluntari. Això significa que 
abandonem el capitalisme gradual-
ment en mesura de les nostres possi-
bilitats. Anem reduint la nostra dosi 
de petroli, cadascú al seu ritme, però 
sense aturar-nos. 
 x El nostre ideal és assolir una societat 
basada en la sostenibilitat i el 
respecte. 
 x La sostenibilitat implica dissoldre les 
grans aglomeracions poblacionals 
urbanes i distribuir-nos racionalment 
per tot el territori, de manera que els 
individus puguin satisfer les seves ne-
cessitats localment. 
 x La sostenibilitat implica construir 
petites comunitats que puguin au-
togestionar les seves necessitats de 
forma respectuosa amb el medi i ser 
el màxim d’autosuficients. Cada co-
munitat hauria de constar de com a 
mínim unes 10-15 persones (en grups 
de dues o tres persones difícilment 
podríem ser autosuficients de forma 
saludable i sense patir estrès rural). 

 x El respecte implica rebutjar tota for-
ma de dominació, autoritarisme i pri-
vilegi. Així doncs, rebutgem l’estat, la 
propietat privada, el patriarcat, etc.
 x Ens comprometem políticament a 
facilitar que altres persones i comu-
nitats tinguin accés a les idees aquí 
expressades i ajudar-les a abandonar 
el capitalisme en la consecució d’una 
vida sostenible i respectuosa. 
 x Resumint: volem construir una xarxa 
de petites comunitats rurals que si-
guin el màxim de sostenibles, autosu-
ficients i respectuoses. 

QUÈ ENS HO 
IMPEDEIX?
 x Les pors al canvi. És molt important 
ser conscients dels obstacles emoci-
onals, analitzar-los i buscar formes 
de desmuntar-los. En la mesura que 
plantegem el canvi col·lectivament, si 
ens sentim prou recolzades i unides, 
les pors s’esvaeixen. 
 x Les addiccions i dependències als 
luxes i comoditats industrials i ur-

bans. Com en totes les addicci-
ons, és díficil deixar-les 
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un mateix sense ajuda de ningú més. 
Per posar un exemple: és difícil dei-
xar de fumar si tothom al teu voltant 
fuma, si decidim deixar de fumar col-
lectivament, tindrem el mateix mono 
però la força grupal ens dotarà de 
molta més motivació i una determi-
nació molt més ferma per tal de no 
recaure. 
 x La propietat privada de la terra. 
Aquest és un gran obstacle, però no 
és insuperable. En la mesura que el 
plantegem col·lectivament i l’afron-
tem políticament, tindrem més facili-
tats per accedir a la terra.  
 x L’hiper-individualisme imperant. 
Hem sigut educades en un individua-
lisme extrem, basat en la competència 
i l’egoisme material. Per construir un 
estil de vida sostenible hem d’apren-
dre a compartir i cooperar, no hem 
sigut educades per conviure 
en comunitat i 
per tant 

 Repoblament         

Rural

tenim molt de camí per recórrer en 
aquest aprenentatge. 

Sembla ser que la solució a tots aquests 
obstacles passa per plantejar les pro-
blemàtiques col·lectivament i política-
ment, és a dir, ajuntant-nos amb més 
gent: 1. construint les nostres pròpies 
comunitats rurals i 2. aliant-nos políti-
cament amb altres persones i comuni-
tats. 
Però com ens ho fem per complir el pri-
mer punt si en el nostre entorn social 
immediat, ningú està per la labor o ens 
dóna reiteradament allargues de l’estil 
“el meu ideal també és viure en una co-
munitat rural, però més endavant quan 
acabi X cosa”? I pel 2on punt?  Existeix 
alguna organització política al 
respecte?
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Repoblament Rural no és cap col·lectiu, 
pretén ser un moviment de transició 
des de l’actual societat tecno-industrial 
capitalista vers una societat formada 
per comunitats autònomes i sosteni-
bles. Considerem l’autonomia i la sos-
tenibilitat com a prerequisits indispen-
sables per a desenvolupar una existèn-
cia basada en la llibertat, el respecte, la 
consciència i la responsabilitat.
Una forma entre tantes altres de inten-
tar fer realitat aquesta transició és ajun-
tar-nos les persones interessades en fer 
passos endavant en el camí d’aquesta 
transició i així sumar forces, començant 
per incidir en les nostres pròpies vides 
( ja que és on tenim més capacitat de in-
cidència). I amb això estem: promovent  
trobades de Repoblament Rural.
L’objectiu de les trobades és trobar-nos 
totes les persones interessades en supe-
rar el nostre modus vivendi capitalista i 
anti-sostenible impulsant petits pro-

jectes col·lectius pseudo-autònoms i 
pseudo-sostenibles. Però això si, amb la 
clara i ferma voluntat de progressar en 
autonomia i sostenibilitat per tal d’as-
solir una autèntica emancipació en tots 
els àmbits de les nostres vides (l’alimen-
tació, l’habitatge, la salut, la tecnologia, 
l’energia, la sexualitat,...). 
Les trobades són un espai obert on co-
neixe’ns totes aquelles persones que vo-
lem iniciar un projecte rural, afegir-nos 
o recolzar a un de ja existent, compartir 
coneixements i recursos útils per a l’au-
togestió rural i seguir texint una xarxa 
de suport mutu entre totes les comu-
nitats rurals. Realitzem presentacions 
de futurs projectes i de localitzacions 
on començar-los, dinàmiques de co-
neixença i per a trobar afinitats, tallers 
de formació, així com presentacions i 
visites a projectes o tasques de difusió 
i propaganda per seduir i motivar més 
persones a abandonar el capitalisme. 

QUÈ ÉS REPOBLAMENT RURAL?

ORGANITZEM L’ÈXODE URBÀ 
AMB SENY I ALEGRIA!
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TRENCANT 
TÒPICS
Un dels obstacles inherents al movi-
ment per la construcció d’alternatives 
al capitalisme que planteja el Repobla-
ment Rural són els populars i reducci-
onistes tòpics que el desqualifiquen o 
menyspreen titllant-lo de hippie i que 
generalment s’utilitzen per negar el 
seu potencial polític com a proposta de 
transformació social.
D’aquí ve la següent discussió entre tò-
pics i repobladores:

“No podem marxar tots al camp 
perquè no hi cabríem i el 
destruiríem”

És curiós sentir aquest comentari ara 
que la major part del món rural es tro-
ba infrahabitat o directament despoblat 
i abandonat. Tot i així, considerant un 
hipotètic èxode urbà sobtat i massiu, 
de cabre en el camp hi cabríem sense 
necessitat de destrucció. El problema 
és que generalment es concep la re-
població rural segons els paràmetres 
d’urbanizació actual, sense considerar 
la bioconstrucció, l’agroecologia ni 
cap altre model de consum i subsis-
tència més sostenible. És evident que 
tota l’actual població urbana no podria 
viure al camp amb els mateixos luxes 
i comoditats que gaudeix ara, però si 
que hi podria viure de forma molt més 
austera. Molts indrets rurals del 3r món 
amb una alta densitat de població són 

la prova de que això és possible (com 
per exemple Ruanda, amb una estima-
da densitat de població de més de 400 
habitants per km2, un 90% de la pobla-
ció vivint al camp i un percentatge de 
terra cultivable prou similar al de Cata-
lunya). Clar que aquest no és el nostre 
ideal, aquí tan sols estem desmentint 
un tòpic. No plantegem l’èxode urbà 
com un moviment immediat i sobtat en 
el temps, sinó com una llarga transició 
paral·lela al decreixement poblacional 
que faci possible que el camp assimili 
tota la població de forma no excessiva-
ment dramàtica ni destructiva. No hi 
ha cap raó per negar la possibilitat (per 
més remota que sigui) d’un èxode urbà 
organitzat, assenyat i sostenible. No 
neguem les dificultats de tal empresa, 
però creure-les insuperables ens con-
demna a l’immobilisme nihilista o au-
tocomplaent.

“Voleu aïllar-vos del món 
defugint el compromís polític”

Anar a viure al camp no és incompa-
tible amb el compromís polític, ja que 
“les lluites polítiques” es troben tant a 
les ciutats com en el camp i, en tot cas, 
els mitjans de comunicació i transport 
actuals permeten participar dels movi-
ments polítics de les urbs tant des dins 
com fora d’elles.
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“Voleu tornar al passat, 
  a les cavernes!”

És impossible tornar al passat, i tampoc 
ho pretenem. Ens apropiem d’aquells 
coneixements i pràctiques que ens 
permeten el màxim grau d’autonomia 
i sostenibilitat, independentment de 
l’època en què van ser ideats. En el món 
agrari rural i pre-industrial, hi trobem 
molts referents positius que destriem 
d’aquells negatius, sovint lligats al gè-
nere i la sexualitat.

“Les comunitats no funcionen, ja 
s’ha provat i no ha funcionat”

Tenim clar que en les relacions de con-
vivència és on ens falta més per apren-
dre i créixer i, per tant, on som més 
vulnerables al fracàs. Però avui en dia 
no hi ha cap model de vida amb èxit 
assegurat; ni el matrimoni tradicional, 
ni el treball assalariat i les pensions de 
jubilació són cap garantia de futur. Mal-
grat el potencial fracàs, preferim creure 
i apostar per la comunitat que pel capi-
talisme o el patriarcat.

“Primer cal destruir 
  el capitalisme i després 
construirem un nou món 

  sobre les seves cendres”

No podem esperar a la mort del capita-
lisme per construir alternatives de sub-
sistència, altrament acabaríem amb el 
capitalisme… però també amb la nostra 
existència!

“La vostra proposta no té futur ja 
que és massa marginal”

Tots els canvis socials són iniciats per 
petites minories actives. Quan valo-
rem la validesa d’un moviment polític, 
hauríem de considerar la coherència de 
les seves idees i les possibilitats de por-
tar-les a la pràctica enlloc del seu gruix 
de seguidors. Altrament, sols podríem 
considerar vàlids els actuals partits de 
masses que es troben en el poder.

“Si marxem tots a viure en 
comunes hippies al camp, 
qui carai s’encarregarà de 
desmantellar les centrals 
nuclears? ”

Entenem que tan sols ens trobem en 
els inicis de l’èxode urbà, i que estem 
formant una minoría activa que intenta 
obrir camí i arrossegar gradualment al 
gruix de la població cap a un model de 
societat rural i sostenible. Quan el gruix 
de la població es proposi seriosament 
aquest nou model és quan la societat 
estarà preparada per desmantellar les 
centrals nuclears i tota la resta de infra-
estructures industrials i urbanes anti-
sostenibles. No podem pretendre, a l’in-
versa, començar per promoure el des-
mentallament de les nuclears quan—
malgrat ningú les vulgui al “pati de rera 
casa seva”—la majoria de la població no 
vol renunciar als luxes i comoditats que 
ofereix a la nostra societat. 
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Sé que moltes de nosaltres volem aban-
donar les ciutats perquè simplement no 
les suportem (ja sigui pel seu estressant 
ritme de vida, la contaminació acústica 
i ambiental, l’hiper-individualisme im-
perant...) o perquè el que realment de-
sitgem és viure a plena natura en supo-
sada harmonia amb tots els elements. 
Però, ei! aquestes raons i moltes altres 
de caire personal i vivencial no són les 
úniques, també volem abandonar les 
ciutats per convicció política! Una de 
les raons més òbvies és que les actuals 
ciutats són completament insostenibles 
i molt destructives a nivell medi-ambi-
ental, però inclòs acceptant la remota 
possibilitat que una ciutat podria arri-
bar a ser sostenible i respectuosa amb 
el medi-ambient, ens hi seguiríem opo-
sant (per la qual cosa ara no aprofundi-
ré en aquestes raons de caràcter ecolò-
gic). La principal raó que vull exposar 
aquí es pot resumir en què: el nostre 

ideal és assolir una societat sense relaci-
ons de dominació, basada en relacions 
horitzontals on no haguem de sotmetre 
ni sotmetre’ns a ningú, i aquest ideal 
no és compatible amb l’organització 
social d’una “ciutat”1 ja que aquesta és 
intrínsecament centralitzada i jeràrqui-
ca. Així doncs, no alberguem cap espe-
rança vers la possibilitat de reformar o 
transformar la ciutat i fer-la igualitària i 
justa, per tant, el nostre únic  objectiu 
polític a les ciutats és contribuir a desur-
banitzar-les. 
A continuació passo a explicar sintetit-
zadament perquè “la ciutat” sols pot 
ser organitzada de forma centralitzada 
i jeràrquica:

1 Per abreviar, empro el terme “ciutat” per 
referir-me a qualsevol aglomeració poblacional 
que no permeti als individus conèixer a tothom 
amb qui comparteix el mateix territori on viuen 
i cobrir la major part de les seves necessitats a 
nivell local.  

PERQUÈ ENS OPOSEM 
POLÍTICAMENT A LES CIUTATS

Els més de dos milions que viuen en aquest formiguer humà no poden gestionar les seves necessitats de subsistència 
assembleàriament degut a que una bona part de la població preferiria veure un entrenament del Barça a assistir a una 
assemblea i per algunes raons més que expliquem més avall.  
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1.  Una raó és el problema del conflic-
te entre estranys no emparentats. 
Aquest problema creix astronòmi-
cament a mesura que augmenta el 
nombre de la població que forma 
la societat. Les relacions en un po-
ble de 20 persones suposen tan sols 
190 interaccions bipersonals (20 
persones per 19 vegades dividit per 
2). Però en un poble de 2000 per-
sones el nombre d’interaccions es 
dispara fins a 1.999.000. Cadascuna 
d’aquestes interaccions té el poten-
cial d’explotar en un discussió amb 
violència. Cada agressió violenta ( ja 
sigui psíquica o física) sol conduir a 
un contraatac violent, iniciant un 
cicle de violència que pot acabar 
amb conseqüències a voltes tràgi-
ques i que desestabilitzen la societat.  
 
En un poble on tothom està estre-
tament emparentat amb tothom, 
persones emparentades simultàni-
ament amb les dues parts enfronta-
des s’interposen en les disputes. En 
una població on moltes persones 
segueixen sent familiars propers i 
tothom almenys coneix a tothom 
pel seu nom, els familiars i amics que 
es tenen en comú intervenen en les 
disputes. Però tan bon punt es tras-
passa el llindar de “varis centenars”, 
per sota del qual es pot conèixer a 
tothom, el creixent nombre d’inter-
relacions es dóna entre estranys no 
emparentats. Quan dos estranys es 
barallen, poques persones presents 
seran amigues o familiars d’ambdós 
adversaris, amb interès personal en 

aturar la baralla. En canvi, molts es-
pectadors podrien ser amics o fami-
liars d’un sol adversari i es posarien 
de part d’aquesta persona, fent que 
la baralla entre dues persones passi a 
ser una batalla campal. Una societat 
gran que continuï deixant la resolu-
ció dels conflictes en mans de tots els 
seus membres té garantida l’explo-
sió. Aquest factor, per si sol, expli-
caria per què les societats integrades 
per milers de membres sols poden 
existir si desenvolupen una autoritat 
centralitzada que monopolitzi la vi-
olència i resolgui els conflictes.És a 
dir, una ciutat no pot funcionar sense 
policia i la resta de cossos judicials i 
repressius.2

2. Una segona raó és la creixent im-
possibilitat de prendre decisions de 
forma comunitària i horitzontal a 
mesura que augmenta la mida de la 
població. La presa de decisions per 
tota la població adulta és possible 
en comunitats prou reduïdes com 
per què les notícies i la informació 
arribin ràpidament a tothom, per-
què tothom pugui escoltar a tothom 
en una reunió general i per què tot-
hom que desitgi parlar a l’assemblea 
tingui l’oportunitat de fer-ho. Tots 
aquests requisits previs per la presa 
de decisions comunitària no són pos-

2 Alerta! En aquest punt no estem dient que hi 
hagi menys violència en el món rural, n’hi pot 
haver-hi més o menys que en una ciutat, això de-
pèn de molts altres factors. El que estem dient 
és que una petita comunitat pot funcionar sense 
policia i una ciutat no. 
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sibles en comunitats molt més grans. 
Com més persones participen en 
una assemblea, menys participativa 
es torna o més s’allarga la presa de 
qualsevol decisió; com a prova d’això 
tenim les multitudinàries “assemble-
es” del 15-M. Per això una societat 
gran ha de ser estructurada jeràr-
quicament i centralitzada per tal que 
arribi a prendre decisions de forma 
eficaç. 3

3. Una tercera raó té a veure amb 
l’organització econòmica. Les petites 
i austeres comunitats rurals s’autoa-
basteixen localment de la major part 
de les seves necessitats i per allò que 
els hi manca, estableixen intercanvis 
directes amb altres comunitats el mà-
xim de properes. A mesura que creix 
una població, creix el seu consum 
de recursos, els quals ja no pot pro-
duir només localment, amb la qual 
cosa els individus o comunitats que 
la conformen ja no poden gestionar 
les seves necessitats econòmiques di-
rectament. Requereixen d’una orga-
nització econòmica més gran, com-
plexe i eficient, i per això és necessari 
una organització més centralitzada i 
jeràrquica. Com més gran es fa una 
població, més complexe serà l’orga-
nització de la gestió dels seus recur-

3  Hi ha qui defensa que seria possible una presa 
de decisions descentralitzada a través de noves 
tecnologies virtuals.  Posat que aquestes tec-
nologies no són sostenibles ni respectuoses amb 
totes aquelles persones que pateixen els seus 
costos de producció, no passarem a considerar-
les en ser contràries als nostres principis. 

sos i residus, que s’haurà de dur a 
terme per experts i especialistes que 
la dirigeixin, promovent encara més 
la jerarquització.4 

Les consideracions relatives a la reso-
lució de conflictes, la presa de decisi-
ons, l’economia i l’espai convergeixen, 
doncs, en exigir que les grans poblaci-
ons siguin centralitzades i jeràrquiques. 
La centralització i jerarquització del po-
der obre inevitablement la porta—per a 
qui exerceix el poder, està en possessió 
d’informació, pren decisions i redistri-
bueix els recursos—per aprofitar les 
oportunitats resultants amb el propòsit 
de recompensar-se a si mateix i al seu 
entorn social o familiar més proper. A 
mesura que les poblacions han crescut, 
les persones que han adquirit més po-
der s’estableixen gradualment com a 
elit, institucionalitzant l’acaparament—
per no dir robatori— de recursos i ri-
queses a les seves mans, constituint una 
cleptocràcia, ja sigui obertament i des-
pòticament, o de forma més encoberta, 
sofisticada i subtil. 

Partint de la idea que anhelem viure en 
una societat sostenible, igualitària i jus-
ta, sols podem apostar per una societat 
basada en petites comunitats el màxim 
d’autònomes i autosuficients possible 
mitjançant la desurbanització, la desin-
dustrialització i la redistribució poblaci-
onal pel territori.

4  Les raons exposades aquí estan basades 
principalment amb un fragment del capítol 
“Del igualitarismo a la cleptocracia”  del llibre 
“Armas, gérmenes y acero” de Jared Diamond.
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Nosaltres produïm i/o consumim els béns 
i serveis del mercat i l’estat capitalista, 
nosaltres sustentem i fonamentem el capitalisme,

Malgrat ideològicament ens considerem anticapitalistes i dediquem 
algunes hores del nostre temps lliure a lluitar contra el capitalisme, a 
efectes pràctics en la major part del nostre temps som capitalistes. No 
importa si algun dia fem una vaga general i alguna nit sortim a cremar 
caixers; mentre el dia següent tornem a treballar dins del sistema o a 
utilitzar els seus diners per satisfer les nostres necessitats, estarem po-
sant més energia en sustentar el capital que no pas destruir-lo.

No podem ser capitalistes i al mateix temps lluitar contra el capitalis-
me amb alguna possibilitat d’èxit. Això és molt paradoxal—per no dir 
hipòcrita—i a més a més... no funciona.

No podem enfonsar el vaixell Capitalisme des de dins seu sense risc 
a morir ofegades amb ell. Necessitem construir les nostres pròpies 
barques per tal que puguem abandonar, enfonsar i sobreviure el 
Capitalisme.

Com més gent abandonem el vaixell, menys tripulants estaran al 
seu servei i més difícil li serà mantenir la marxa, fins acabar a la deriva 
xocant contra un escull.

NOSALTRES SOM EL CAPITALISME
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Des de les nostres barques podem obrir forats al buc per tal d’ajudar 
a enfonsar el Capitalisme sense perill d’ofegar-nos.

Perdoneu per la redundància d’un obvietat tan gran, però és útil 
per deixar-ho ben clar: de la mateixa manera que els nazis no podien 
acabar amb el nazisme, els franquistes no podien acabar amb el fran-
quisme i els masclistes no poden acabar amb el masclisme..., els capi-
talistes no podem acabar amb el capitalisme.

Totes les emancipacions humanes sempre han estat dutes a ter-
me per persones que refusen seguir exercint el seu rol en el sistema 
d’opressió ( ja sigui com a oprimides o opressores) o bé per per-
sones que des de fora el sistema d’opressió alliberen a les que en 
formen part.

Des de dins el vaixell Capitalisme podem lluitar perquè la vida hi si-
gui més còmode, més suportable. Així doncs, podem  lluitar contra les 
retallades, contra els desnonaments i contra els acomiadaments, com 
si volguéssim tornar enrere, a abans de la crisi, a l’època daurada del 
creixement econòmic i l’estat del benestar capitalista. Aquestes lluites 
ens poden semblar molt nobles, però no ataquen a l’arrel de la proble-
màtica que pretenen combatre —el Capitalisme— sinó que procuren 
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fer la vida més còmode i més suportable dins del Capitalisme. No ens 
ofereixen eines per viure al marge del sistema i així poder emancipar-
nos’en; no promouen l’autonomia dels individus i les seves comunitats 
sinó que els mantenen en la seva dependència del mercat i l’estat. Són 
lluites assistencialistes emmarcades dins el Capitalisme i per tant no 
poden oferir una via per sortir-ne, compleixen la seva funció en la per-
petuació del mateix: serveixen com a vàlvules de pressió per alleugerir 
la ràbia i el descontent que cada cop sent més gent en aquest context 
de crisi; actuen com un diazepam per ajustar la rebel·lia a uns límits 
acceptables pel sistema. 

Un gran error que arrosseguem bona part dels moviments socials 
“anticapitalistes” és seguir creient amb un ideal utòpic de societat no 
capitalista amb  totes les comoditats i luxes que ens ofereix l’industri-
alisme i que al mateix temps sigui respectuós amb el medi i els països 
del 3r món. Rarament és qüestionat l’industrialisme, sinó únicament 
la seva irrespectuosa forma actual, sota la creença que tan bon punt 
haguem vençut el capitalisme i el poble tinguem el poder, no tindrem 
cap problema en fer que el nostre modus vivendi industrialista sigui sos-
tenible i respectuós amb tots els pobles del planeta.

Entenem que l’industrialisme no és ni pot ser sostenible ni respec-
tuós, ja sigui a nivell social o mediambiental. L’industrialisme es fo-
namenta en la disponibilitat d’un gran excedent energètic —ja sigui 
provinent dels combustibles fòssils i/o de l’explotació humana— i en 
una explotació dels recursos naturals extremadament malbaratadora, 
destructiva i contaminant. Així doncs, creiem que és una problemàtica 
a superar tan important com el capitalisme, el feixisme o el patriar-
cat. Aquí no podem culpar als “de dalt”: nosaltres com a consumidors 
d’energia nuclear, coltan i aliments produïts industrialment, estem ac-
tuant de forma activa i directa a favor d’aquest sistema ecocida.

En aquest sistema on tot es troba interconnectat globalment, tam-
bé nosaltres som partícips de totes les injustícies, destrucció i misèria 
que genera arreu del món. No ens podem creure millors, no podem 
desresponsabilitzar-nos del nostre rol en el funcionament del sistema 
i adjudicar la culpa de tots els mals a aquells qui ostenten el poder. Els 
més poderosos marquen les regles del joc i els de més avall les seguim 
dòcilment. Ningú està forçat a seguir les seves regles per sobreviure a 
aquí Occident. Podem marcar unes noves regles i jugar a altres jocs 
aquí i ara. L’habitual negació i menyspreu—inclòs en els cercles més 
activistes—a construir alternatives de subsistència com a estratègia de 
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transformació social reforça el capitalisme fent-lo encara més inexpug-
nable.

El capitalisme és un sistema piramidal, totes les peces que confor-
men la piràmide som el capitalisme, tant les de dalt com les de baix (el 
sistema no es sostindria sense les peces de la seva base). Així doncs, si 
pretenem superar-lo no podem “combatre’l”—tal i com expressem en 
les nostres combatives consignes—ja que això significaria lluitar contra 
nosaltres mateixes i la gent que ens envolta. No es tracta de lluitar 
contra el sistema sinó d’abandonar-lo, ajudant-nos a obrir el camí 
per sortir-ne i seguir eixamplant aquest camí perquè cada cop més gent 
pugui fer-ho. Aquest camí ens condueix cap a fora de les ciutats, allà on 
encara és possible autogestionar les nostres vides. No és fàcil fer el pri-
mer pas, masses pors i addiccions ens retenen al punt de sortida. Menys 
fàcil és fer-nos fortes per mantenir el camí obert i facilitar que més gent 
el prengui. La proposta no sembla especialment atractiva, però el que 
deixem darrere ho és menys. Ara per ara no tenim pressa, cadascú pot 
anar al seu ritme i fent les pauses que facin falta, però sense acomodar-
nos massa en un punt determinat ni fer-nos enrere. El suport mutu és 
el nostre vehicle, la llibertat i la consciència les nostres guies.

-Véns?

 
 
 
 

Aquells que 
s’avancen uns 

mesos són líders, 
els que 

s’avancen 
uns anys 

són bojos. 

Na Pai, Vall de Querol, abril de 2013

Els textos aquí exposats no són originals, 
complets ni definitius, convido a tothom a 
col·laborar en la seva elaboració exposant 
crítiques constructives (assenyalant errors, 
mancances, idees que no s’entenen o 
generen confusió... ) o bé aportant noves 
idees i així poder millorar-los, refer i 
reeditar. 
Em pots contactar escrivint-me a 
difonlaidea@gmail.com

Ets lliure de fer el que vulguis amb el 
contingut d’aquest llibret sempre i quan 
no sigui amb ànim de lucre. És més, 
t’animem a compartir-lo, reproduir-lo i 
difondre’l. 
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