
MES ENLLÀ DE LA MARCA BARCELONA; UNA TRANSICIÓ EN DISPUTA

Allò que diferencia fonamentalment l'actitud dels resignats de la dels constructors és que els primers tan sols veuen el
declivi i la caiguda mentre que els segons aporten la germinació creadora,

 fins i tot enmig de l'adversitat.
Patrick Viveret

Per canviar el model de ciutat es necessiten estratègies mancomunades.
Ivan Miró

La lluita del nostre temps per frenar un tren desbocat té al territori metropolità un dels seus principals
camps de batalla. I a Barcelona el poder es disputa amb especial virulència, entre d'altres raons
perquè quan es viu en un entorn 'sobrevalorat', és a dir, “quan els salaris en procés de devaluació no
poden sostenir la vida en un territori cada vegada més valorat1“, el  pols entre la gent i el  capital
esdevé diàfan. 

En aquest context, i a mesura que s'acosten les eleccions, el debat sobre el mandat de Barcelona en
Comú s'intensifica ¿que s'ha fet? ¿que ha fallat? ¿com avançar? Però treure conclusions d'aquests
quatre anys no és fàcil ¿ampolla mig buida o mig plena? Les esquerres, per definició, sempre volem
més.  Els veïns,  en la nostra diversitat  d'opinions,  ens quedem sobretot  amb allò  tangible.  I  dels
partits, condicionats per la lògica competitiva, no se'n poden esperar balanços equànimes.

Tampoc queda gaire marge per il·lusions naïf. La ciutat-mercat, bressol de la burgesia, sempre ha
estat un depredador impecable de territoris i  recursos, però la deriva asfixiant del capitalisme ha
excitat encara més els seus instints. Les màscares del consens olímpic porten anys esmicolant-se. I
aquesta bestia ni s'ha abatut ni s'ha domesticat.  David Fernández apuntava el repte al descriure
Barcelona com una Florència, la ciutat-estat al servei del capital. El que avui es millora, per exemple
a Vallcarca, demà pot ser munició per la seva gentrificació, sense que l'ajuntament pugui regular els
lloguers per evitar un dany col·lateral tan allunyat de la intenció inicial. ¿Com fer política radical des
de la institució quan manquen instruments legals per anar a l'arrel dels problemes? 

I amb tot, la difusa esperança post-capitalista s'obre pas a les metròpolis globals, amb Barcelona
com  un  dels  referents.  Potser  perquè  les  ciutats  també  són,  malgrat  tot,  una  sofisticada  obra
d'enginyeria de la convivència; i una última trinxera per aturar la privatització corporativa. 

Però construir un imaginari potent de transició no és senzill quan el propi concepte del progrés està
en crisis. Marina Garcés escriu que “m'agradaria poder dir que Barcelona és una ciutat que sap què
vol ser, que té una idea de si mateixa, per esbojarrada que sigui, però em temo que no és així” . Els
autors del llibre Ciudades en Movimiento matisen que a Barcelona si “s'està treballant sobre alguns
ingredients  clau  de  qualsevol  relat  rigorós  sobre  les  transicions  ecosocials”,  però  que  caldria
“abordar la construcció d'un relat sistèmic, necessari per a la transformació dels imaginaris socials”.
Segons ells, les dificultats per fer-ho tenen a veure amb “el context polític de bloqueig institucional en
la política catalana i la fragmentació de l'Ajuntament, sense grans majories ni consensos”.

Però malgrat les dificultats d'una acció de govern exercida sense padrins mediàtics ni majories al ple,
el  cert  és  que durant  el  mandat  s'han elaborat  plans estratègics que porten posades les “llums
llargues” i podrien ser considerats l'esbós d'un relat de transició. Al mateix temps, prioritzar al debat
públic aquestes agendes i evitar que esdevinguin paper mullat comporta una planificació a mig-llarg
plaç i  una coordinació metropolitana que encaixa malament amb el  curtplacisme electoralista i  la
pugna  partidista,  sovint  desesperadament  estèril.  Per  acabar-ho  d'adobar,  quan  el  IPCC de  les
Nacions Unides ens recorda que només queden 12 anys per  evitar  un canvi  climàtic  desastrós,
s'encén una llum d'alarma davant del qual cap institució està a l'alçada. 

Tenim molta pressa, passen moltes coses, però allò substancial no arriba a quallar. S'apostava a
acabar amb el règim del 78 en unes eleccions. En 18 mesos havíem d'assolir la república catalana.

1“La falsa solució turística: concentració de beneficis i deute social” ODG 



2020 havia  de  marcar  un punt  de  inflexió  en les  emissions  de CO2.  Tot  està  pendent.  Seguim
confonent l'espectacle amb la feina real. Certament la Cultura de la Transició està obsoleta, però la
cultura de la transició ecosocial no ha ocupat encara el seu lloc. No per falta de pràctiques, cada cop
més nombroses, sinó per la dificultat d'escalar-les.

Són temps contradictoris, d'enginy que apunta lluny esmolat per la necessitat, però també de lliurar
batalles que semblaven superades. Per això em sembla especialment valuós quan Barcelona en
Comú -de la mà d'un ventall d'agents socials- ha superat les posicions defensives i ha anat més enllà
de fer polítiques socials per esmorteir la crisis. Es a dir, quan ha generat dinàmiques de transició per
impulsar el que ara s'anomena “economies plurals”, i que tindria a veure amb embridar el Mercat,
però sobretot amb confrontar-hi la força constructora del comú, sigui públic, comunitari o reproductiu.

Probablement en uns anys es posarà en valor la tasca pionera que s'ha fet en aquest mandat, però
de nou podem mirar l'ampolla mig buida o mig plena. Podem lamentar no tenir encara una moneda
local  o  podem celebrar  que s'estigui  fent  un projecte  pilot.  Podem criticar  que les  polítiques  de
sobirania alimentària no hagin estat una prioritat o podem valorar que al Pla Director del Besòs s'hagi
preservat  la  darrera zona agrícola de la  ciutat2.  Podem aplaudir  la  innovació de les superilles o
podem denunciar la falta de valentia per imposar un peatge urbà. 

Superar la lògica del capital. Del dret a sostre al dret a la ciutat.

El  capital  ha  aconseguit  que  els  seus  circuits  d'acumulació  ocupin  tota  la  metròpolis,  ja  sigui
mitjançant “l'atracció de fluxos financers per als grans projectes urbanístics o pel mercat immobiliari”,
ja  sigui  perquè “el  conjunt  de la  ciutat  s'ordena com a espai  en el  qual  crear  vides productives
mitjançant la financiarització de la vida; vides de consum, creditícies, hipotecades i precàries”3. Per
revertir-ho, la solució intuïtiva que ens ve al cap és redistribuir tota aquesta riquesa. Però el que han
oblidat  els  partits  suposadament  socialdemòcrates  és  que  això  només  és  possible  si  també  és
redistribueix el poder. La tasca principal del nostre temps és doncs treure-li poder al capital, a la seva
lògica i a les seves elits. Un canvi que va més enllà de repartir, ja que també implica una urgent
redefinició del que és la riquesa i una ampliació de la satisfacció de necessitats per fora de la relació
salarial. 

Però si bé reduir la jornada laboral, trencar el fetitxe del consum o regular el preu de lloguer són
coses que de moment un ajuntament no pot fer, generar habitatge públic, obrir un centre comunitari o
revertir una privatització si que es pot. S'ha fet, però cal fer-ho cada cop més. 

El repte més palpable a curt plaç és l'habitatge. Es poden introduir totes les millores que es vulguin a
la ciutat que si no pots pagar la casa -o se't queda el 60% del sou- no podràs viure-les. Els Comuns
s'hi han posat, però els resultats han estat agredolços. El pla Dret a l'Habitatge 2016-2025 compta
amb importants  partides  d'ajuda  al  lloguer  i  ha  creat  les  unitats  de  mediació  en  desnonaments
(SIFO), duplicat la construcció d'habitatge de lloguer social i implementat mecanismes de sanció per
multipropietaris i  fons voltor.  En paral·lel,  s'ha aprovat  l'obligació dels promotors de reservar  una
quota del 30% per habitatge protegit, mesura que ara caldrà protegir dels intents de la Generalitat de
desactivació  des de dalt.  I  s'hi  sumen altres mesures,  com el  tancament  de més dos  mil  pisos
turístics o la compra d'edificis (24 milions en solars només a Ciutat Vella). 

I  no obstant,  és poc probable que el  múscul  adquirit  sigui  suficient  per resistir  el  torcebraç d'un
negoci que ofereix als inversors marges de benefici estables d'entre un 7 i un 10% anual. Malgrat la
possible incidència estructural de les polítiques impulsades -el fruit  de les quals es podrà avaluar
d'aquí uns anys- la regidora Gala Pin assumeix amb la sinceritat habitual que de moment “ l’habitatge
és una derrota frustrant”. 

2 AgroVallbona, projecte planificat i inclòs al Pla Director, pendent d'execució.
3 Ruben Martinez, La Hidra



Si un govern nascut de la PAH no pot resoldre el problema d'arrel malgrat posar-s'hi amb honestedat,
quines lliçons hem de treure? Més enllà d'errors que no es poden atribuir a tercers -com haver fet el
cens de cases buides a només 17 dels 73 barris de la ciutat o haver imposat només dues multes a
fons voltors i ja al final del mandat- el problema de fons és que encara que la ciutat està plena de
pisos buits i lloguers injustos, l'autoritat municipal no pot anar pel dret. Com recopilen des de l'ODG.
«les  diverses  lleis  catalanes  de  transposició  de  la  directiva  europea  de  serveis  han  facilitat  la
implantació dels habitatges d’us turístic. L’aprovació de lleis estatals com la Llei 8/2013 fomenten
l’apropiació de plusvàlues en sòl urbà consolidat. I la creació de les SOCIMIS atorga privilegis fiscals
i  provoca un augment de la rendibilitat dels actius immobiliaris...». Al mateix temps, la manca de
pressupost  limita la capacitat de l'Ajuntament per ampliar el parc d'habitatge social exercint l'opció
preferent de tempteig i retracte a les subhastes. I quan, per fi, semblava que anava a aprovar-se la
potestat municipal de posar un límit als preus a "les zones tensionades", el PSOE, un cop més, s'ha
posat de perfil.

En resum,  com anar a l'arrel si tot està dissenyat per protegir als inversors? Una de les claus per
començar a revertir la situació és aconseguir doblegar el poder dels grans propietaris d'habitatge de
lloguer,  que  concentren  com a  mínim el  34% d'aquest  mercat.  Però  es  faci  el  que  es  faci,  les
polítiques redistributives només seran efectives si  al  mateix  temps són desmercantilitzadores.  El
drama de l'habitatge de protecció oficial construït des dels anys 50 ha estat la seva reintroducció al
mercat  immobiliari.  Si  no s'hagués privatitzat tot  aquest  stock ara tindríem un contundent...  40%
d'habitatge públic! Superar la lògica del capital no és ja una elecció ideològica, sinó la conclusió que
es deriva de la derrota de la socialdemocràcia. En aquest sentit, és valuós que s'hagi aconseguit
imposar l'habitatge de lloguer públic a llocs tan sotmesos a la depredació mercantil com el Raval, la
Via Laietana (8-10) o la Barceloneta (Miles de Viviendas). I encara que des d'una visió ortodoxa de
les polítiques públiques hi hagi qui consideri que l'habitatge cooperatiu conté elements privatitzadors,
aquesta alternativa també s'ha començat a obrir pas amb col.lectius sorgits dels moviments socials a
promocions com les de la Bordeta, la Xarxeta o la Dinamo. 

Municipalitzar, desprecaritzar, reconstruir

Confrontar la lògica del “tot està en venta” té molts noms. Un d'ells és el de municipalizació. De nou,
el context legal i polític no és favorable. I ho serà encara menys si s'aprova l'extensió de la directiva
Bolkestein a l'àmbit municipal. Tampoc ha ajudat estar en minoria al ple municipal i perdre votacions
com la de la funerària pública. El que si s'ha fet és millorar les condicions laborals i municipalitzar les
escoles  bressol,  els  Punts  d'informació  i  Atenció  a  les  Dones  (PIAD),  el  Serveis  d'Atenció,
Recuperació i Acollida (SARA) i, gradualment, els Serveis Informàtics Municipals, el Servei de poda i
control de Plagues o BTV. 

Altres  municipalitzacions,  com la  del  Servei  d'Atenció  a  Domicili  (SAD),  han  quedat  aparcades.
Segons la regidora Laia Ortiz "la llei actual no ho permet”. D'aquesta derrota n'han sorgit no obstant
les primeres 8  superilles socials. De nou, però, és suficient la creativitat institucional per driblar i
superar el context neoliberal?

També podem entendre com una variant de municipalització la creació de llocs de treball públics i les
polítiques socials. En xifres fredes, s'ha incrementat un 50% la despesa social i un 15% la plantilla.
Traduït:  subvenció del  50% de l’IBI a les famílies més vulnerables,  increments importants de les
beques  menjador  i  les  ajudes  a  la  dependència,  etc.  El  mandat  es  tanca  també  amb  una
convocatòria de 903 places d'oferta pública, “l'oferta més amplia dels darrers 40 anys” en paraules
dels portaveus municipals. Contratendències saludables en temps de contracció del sector públic.

Una altre  via de transformació són les clàusules de la  contractació pública,  un dels instruments
menys coneguts però més importants que té una administració per incidir en l'activitat econòmica, i
sovint dissenyats per afavorir a les grans empreses. No es casualitat que un dels objectius prioritaris
dels tractats de lliure comerç i dels seus tribunals neoliberals sigui limitar el marge de maniobra local
en  aquest  àmbit.  A  Barcelona  s'han  introduït  clàusules  amb  criteris  feministes  i  de  consum

https://www.elsaltodiario.com/municipalismo/bolkestein-ultimo-asalto-comision-europea-ayuntamientos
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180122/las-superislas-sociales-un-nuevo-enfoque-para-la-intervencion-social-urbanismo-social-barcelona-6570090


responsable, prioritzant empreses que paguen per sobre de conveni laboral.  I amb mediació s'ha
obligat a empreses que treballen per l'Ajuntament a pagar com a mínim 1.000 euros i a fer contractes
d'almenys 6 mesos. L'altre cara de la moneda és que les limitacions imposades per les lleis Montoro
han dificultat molt la contractació. L'externalització de feines ha estat recurrent, sovint  per fer les
mateixes feines que fan els funcionaris però amb condicions laborals descaradament pitjors. 

Altres cares del front laboral que han marcat l'agenda han estat les vagues de TMB o el conflicte
entre taxis i VTC.  La “guerra del taxi” s'ha convertit en un cas emblemàtic de la batalla entre drets
laborals i  economies de plataforma (que no col·laboratives): “l'assalt d'uns inversors multibillonaris
amb empleats no sindicats i  serveis  més barats  de seu cost  real,  amb l'objectiu  transparent  de
monopolitzar  el  mercat”4.  Un  conflicte  que  ens  convida  a  preguntar-nos,  amb el  politòleg  Adria
Alcoverro, “¿quin és el cost col·lectiu que comporta poder contractar un trajecte urbà amb menys de
15 minuts d'antelació a un preu una mica més barat?”. Cada dia es desvela una mica més quin és el
rol d'Airnb, Deliveroo o Uber en aquesta fase històrica; no vivim en mercats auto-regulats, sinó en
mercats reguladors. 

Com a resum del mandat, Gerardo Pisarello, responsable de les polítiques econòmiques, destacava
que “hem posat fi als dèficits milionaris de Jordi Hereu i als superàvits desproporcionats de Xavier
Trias”.  I  afegia que “hem acabat  amb les pujades lineals d’impostos als més vulnerables i  hem
perseguit el frau fiscal de les grans empreses”; una política que hauria permès recaudar 69 milions
d'euros. No cal dir que aquestes mesures -que indiquen una bona gestió dels recursos públics- no
són suficients  per  capgirar  la  correlació  de forces,  però  han posat  les  bases d'un reequilibri  de
poder?

Del públic-privat al públic-comunitari

Antonio  Baños  diu  que  la  socialdemocràcia  es  dedica  a  repartir  el  que  hi  ha  mentre  que  els
anticapitalistes busquen modificar estructuralment el sistema productiu replantejant què és la riquesa
i qui l'ha de tenir. Als municipalismes s'han intentat practicar les dues agendes, sense que sigui fàcil
delimitar on comença una i on acaba l'altre. Tampoc s'han pogut establir diferències substancials
entre els ajuntaments liderats pels Comuns i els ajuntaments liderats per les CUP. 

“Venim d'una derrota històrica” diu sempre el David Fernández. I el camí institucional està plagat
d'obstacles col·locats per aquesta victòria del neoliberalisme. Però en els municipalismes hi ha hagut
més experimentació que renuncies. I més treball compartit amb el teixit social de les que pot donar a
entendre la freda relació entre Barcelona en Comú i les CUP de Barcelona.

El terme “públic-comunitari” és un dels conceptes estrella d'aquesta experimentació. I un dels ponts
que ens han de dur al post-capitalisme. Però anar més enllà de l'eslògan passa per dos enfortir dues
peces clau: l'economia social i la gestió comunitària. Segon l'activista Ivan Miró, “lluitar és necessari,
però és necessari produir ciutat tu mateix per tenir poder”. Un poder que estaria germinant en els
nous  ecosistemes  cooperatius  locals,  ja  que  “la  ciutat  postcapitalista  s'assoleix  promovent
l'economia plural: una part de mercat, una part pública, una part cooperativa, una part comunitària i
una part de treball reproductiu”. 

Una de les noticies més ocultes d'aquest mandat -i no per casualitat- és que a Barcelona s'ha reduït
un  43% el pes de la banca tradicional en el deute municipal i la banca ètica ha passat a tenir-ne
gairebé la meitat.  Una mesura que forma part del  creixent ecosistema municipal  de promoció de
l'ESS, mitjançant el qual centenars de projectes cooperatius s'han format, finançat o creat. Aquesta
“tercera generació” de polítiques públiques es defineix també perquè, segons Jordi García Janer, “no
promou només la producció sinó també la reproducció, no sols l'ESS monetaritzada sinó també la
desmonetaritzada”. Encara és d'hora per saber si tot aquest suport facilitarà el desitjat salt d'escala,
però el sector està en expansió.

4 Te vendo el alma por un app sexi, Ignacio Vidal-Folch
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Una altre aspecte de la desmercantilització és la recuperació d'espais físics i relacionals. En aquest
mandat s'ha reforçat el que podríem anomenar “model nou barris” de gestió comunitària, és a dir,
espais  autogestionats  comunitàriament  però  subvencionats  amb  diners  públics.  En  realitat,  una
història que ve de lluny.  La quantitat  d'espais  comunitaris a Barcelona és certament  sorprenent,
almenys en el context occidental. Resulta difícil viure a la ciutat i no participar-hi en alguna ocasió, ni
que  sigui  per  anar  de  festa  o  apuntar-se  a  un  taller.  Espais  que  són  de  tot  tipus,  públics,  co-
gestionats o associatius; municipals, llogats o okupats. I als que es va sumant una nova generació
d'espais multinivell, com l'Harmonia, l'Ateneu la Bòbila o la Flor de Maig.  

Aquest “socialisme dels equipaments” ha estat l'altre cara de la Marca Barcelona, fins al punt de
justificar-la, però també és causa i conseqüència de la resistència popular. En tot cas, i més enllà de
les seves limitacions, la bona noticia és que cada cop hi ha més espais gestionats de forma més
comunitària que empresarial. Parafrasejant una dita zapatista, “els comuns urbans serien la clau per
a  una  porta  que  encara  no  existeix;  fragments  de  ciutat  desmercantilitzats,  que  funcionen  sota
lògiques de gestió col·lectiva5”. 

De nou, podem afirmar que en aquest àmbit dels equipaments s'ha produït una barreja d'estratègies
clàssiques i experimentació institucional. D'una banda, s'han construït 23 noves escoles públiques,
s'han reservat set solars a l'Eixample per fer-hi equipaments, s'han pactat amb la Generalitat 8 nous
equipaments sanitaris o s'ha imposat un model públic a l'antiga presó de la Model. De l'altre, s'ha
impulsat  que  cooperativistes  amb  discapacitat  gestionin  quioscs  en  desús  per  convertir-los  en
serveis comunitaris o s'ha signat un acord històric a Can Batlló que blinda la potència de l'autogestió. 

Però des de la cooperativa Hidra també adverteixen  que relats simplistes i idealitzats de la gestió
comunitària poden acabar “construint una pista d'aterratge als imaginaris neoliberals, una oda al no-
institucionalitzat  on  el  principi  de  mercat  es  mou com peix  a  l'aigua”.  La  gestió  comunitària  de
recursos és una manera potent de fer del defecte (la crisis) virtut, duent l'aigua al nostre molí, però
sempre que les institucions garanteixin l'accés universal als drets. “No hi pot haver ambigüitats en
aquest terreny, els principis d'accessibilitat i universalitat són els que han inspirat històricament la
defensa del comú”. 

De la triple frontera a l'acceleració de la transició eco-social

Creix la consciència de que la suma de la crisis climàtica, l'esgotament dels recursos i l'agressivitat
d'un capitalisme al que cada cop li costa més sostenir la taxa de benefici conformen la tempesta
perfecta, una triple frontera que hem de creuar amb èxit si volem garantir condicions que permetin
“vides dignes de ser viscudes”6. Com afirma Yayo Herrero, “el capitalisme en el seu moment actual,
amb els límits del planeta superats, revela la seva realitat material, que és verdaderament feixista. Si
les tanques que envolten els llocs de privilegi, a més de no deixar passar persones, no deixessin
passar energia, ni productes manufacturats ni aliments, els països considerats rics no durarien ni dos
mesos”.

El diagnòstic està cada cop més acceptat, però la crisis ecosocial segueix “a la perifèria de l'agenda
municipalista, que eludeix tant la gravetat de la situació com la urgència temporal per aconseguir
canvis significatius7”. L'impacte de les polítiques ambientals en marxa segueix sent insuficient. I les
arrels profundes del model urbà no han canviat. Potser perquè, com escriu Emilio Santiago Muiño,
“el que és ecològicament obligatori sembla políticament impossible". I la intensitat del conflicte que es
pot assumir és proporcional als consensos socials que l'envolten.

I  no  obstant,  el  sentiment  d'urgència  creix.  Trump  i  Bolsonaro  no  són  només  un  perill  per  la

5 Kois i Ruben Martínez
6 Amaia Pérez Orozco
7 Ciudades en Movimiento



democràcia,  “ho  són  també  per  a  la  vida  humana a  la  Terra,  fins  al  punt  que  la  seva  política
ambiental limita el temps amb què comptem per a restablir la democràcia”8. Com afirma Naomi Klein,
és una malson que la revolució neoliberal hagi “assolit una lloc dominant just quan més ens cal una
regulació  corporativa  i  una  transició  planificada  cap  a  economies  amb  baixes  emissions  de
carboni”.“¿Qui posarà al centre del debat el veritable assumpte del nostre temps, amagat sota les
consignes, les pàtries i els odis d'altres segles?” es pregunta el filòsof Nicolàs Paz.

Però el repte va més enllà de confrontar els negacionistes. Que a Barcelona hagi costat tant aprovar
la connexió del tramvia indica fins a quin punt estem lluny encara d'integrar la urgència i la prioritat
absoluta que tenen les mesures orientades a reduir la petjada de carboni. Marcos Rivero explica a El
Salto un episodi molt revelador. Un jove li pregunta durant un acte a Iñigo Errejón sobre el canvi
climàtic, i aquest li respon: "mai se'n parla en les campanyes electorals perquè, com ens agafa gran,
sembla que és una cosa que no podem abastar”. I l'autor és pregunta si això succeeix perquè els
polítics “encara no comprenen la situació real, o perquè no se senten preparats per abordar-la, o
perquè tenen por de convertir-se en massa radicals i impopulars”. 

¿Però com desenvolupar una solidaritat intergeneracional i re-connectar-nos amb “la vitalitat que ho
anima tot al planeta terra9“ des de la immediatesa, la precarietat i l'artificialitat de la vida urbana? I
quin  ha  de  ser  el  subjecte  revolucionari  d'aquesta  transformació  radical?  Ho  pot  ser  el  propi
municipalisme malgrat que les ciutats emeten el 70% dels gasos efecte hivernacle i el seu poder es
basa en el vot popular? 

És un repte cultural que el dibuixant Miguel Brieva resumeix així:  «la societat està sotmesa a un
estrès  addictiu  brutal  i  aquesta  batalla,  justament  per  recuperar  l'esperança,  es  lliura  en  la
consciència i comença per entendre que estem a la vora d'un  crack sense precedents». La nova
hegemonia passa per fer igual de conegut el  peakoil que el  black friday.  I passa també per dir les
coses pel  seu nom i tractar a la gent com adults.  No es pot amagar que en algunes coses som
consumistes privilegiats, mentre que en altres se'ns ha empobrit i precaritzat. Ni es pot pretendre que
tots anirem amb cotxes elèctrics privats perquè és inviable. De fet, no utilitzar tot el petroli que queda
sota terra serà un gran problema per la economia. Però quin sentit té amagar-ho quan ja vivim en el
temps del peak-all? La Crisis és efectivament una estafa, però també és el reflex -distorsionat- d'una
degradació real de les condicions biofísiques que permeten la vida.

No obstant, és igualment cert que una redistribució justa pot mitigar aquest inquietant escenari. De
nou,  Yayo Herrera  ho resumeix  perfectament:  “no és el  mateix  afrontar  el  procés del  declivi  de
l'energia  per  la  via  del  tots  contra  tots,  que  afrontar-lo  amb  una  dinàmica  de  suport  mutu  i
col·laboració”. El “pla d'emergència” i “període d'excepció” reivindicats per  Fridays for Future són
inseparables de la justícia ambiental.  L'experiència de les armilles grogues mostra la inutilitat  de
intentar imposar el capitalisme verd i esperar que t'aplaudeixin. No es creïble tancar vies de tren
regional o subvencionar petrolieres al mateix temps que es tripliquen els impostos a la gasolina. Com
deia el candidat François Rufin als votants francesos, “el vostre problema no són els immigrants, són
els accionistes”. Definitivament no és el mateix la simplicitat voluntària que la desposessió forçosa.

I al mateix temps, i tal com està passant amb el feminisme, dins l'ecologisme es lliura una batalla pels
continguts. És el Green New Deal que defensa l'esquerra del Partit Demòcrata, Podemos o Equo la
solució? Aquest  plantejament  és sens dubte molt  més estimulant  que convertir  el  planeta en un
experiment  de  geoenginyeria  descontrolat  o  emigrar  a  Mart  amb un  coet  de  Tesla,  però  té  un
problema, i és que segueix imbuït de la lògica del creixement, quan precisament aquest està en l'arrel
del  problema.  Dit  d'una altre  manera,  ens enfrontem a una dècada decisiva i  encara cap polític
s'atreveix  a  dir  clarament  que  l'acceptació  dels  límits  ha  d'estar  al  centre  de  la  solució.  Greta
Thunberg, en el seu lúcid discurs a l'última cimera climàtica de Katowice, ho exposava amb una
claredat colpidora: “vosaltres només parleu de creixement econòmic verd etern perquè teniu massa
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por de ser impopulars. Només parleu de moure cap endavant amb les mateixes males idees que ens
han ficat en aquest desastre, fins i tot quan l'únic sensat és estirar el fre d'emergència. No sou prou
madurs com per explicar les coses com són". Malauradament, hem d'acceptar que com a societat
que vota aquests representants, tampoc som prou madurs.

És una lluita que s'ha de posar al centre de totes les agendes. Com afirma el politòleg Lluís Orriols,
un partit transformador no és el que aposta pel catch-all sinó per canviar les coordenades del debat.
Ada Colau no té el perfil de Pepe Mújica -l'ex-president que ha redefinit l'austeritat- però si és una de
les veus més importants del  municipalisme global  o  el  seu bagatge incipient:  sindicat  de ciutats
contra Airnbnb o Uber, Pacte de Milà sobre polítiques alimentàries, Fearless Cities, xarxa C40 contra
el canvi climàtic, etc. ¿Podem girar la Marca Barcelona com un mitjó i establir junt amb altres ciutats
una Big History de transició (ràpida), tan potent a escala local com a escala global? ¿O ja estem tan
fartes de «relats» que tot això ens sona a Fòrum de les Cultures?

Perquè més enllà dels relats -sobrevalorats en una societat  de l'espectacle- els temps exigeixen
acció tangible. I aquí el multisolving és la clau. Es a dir, polítiques concretes que resolen problemes
ecològics, socials, culturals i econòmics al mateix temps. Per exemple, cada usuària de la bicicleta
genera un estalvi de 125 a 574 euros per any en despesa pública sanitària. El futur són doncs ciutats
re-dissenyades  sota  conceptes  com economia  circular,  energies  renovables,  xarxes  intel·ligents,
multifuncionalitat,  proximitat,  naturalització  i  ruralització,  intermodalitat  del  transport,  recollida  de
residus porta a porta o rehabilitació integral  energètica dels edificis.  El  futur  no el  pot  dissenyar
Bayer-Montsanto perquè s'ha de basar en una agricultura regenerativa que capturi carboni a gran
escala. I aquí la diversitat d'accions és la clau. “Si les 40 ciutats més importants del món es posessin
d'acord per  treure els cotxes del  centre de les  ciutats tindria més impacte  ecològic,  més efecte
pedagògic  i  més  pressió  política  que  molts  acords  entre  estats  que  neixen  amb  les  rodes
punxades»10.

Un  programa  de  transició  municipal  implica  també  aturar  el  creixement  material  de  les  ciutats
-especialment  en la  construcció  de grans centres comercials,  aeroports,  autopistes i  trens d'alta
velocitat-,  revaloritzar  la  ciutat  existent  i  multiplicar  una economia de serveis  de mínima petjada
ecològica  i  molta  ocupació.  També  implica  aconseguir  durant  els  propers  deu  anys  la  màxima
autosuficiència  energètica  possible  i  especialment  la  transformació  profunda  del  model
agroalimentari, el sector global que més gasos d'efecte hivernacle emet. És urgent popularitzar la
noció de la metròpolis com una bioregió circular, en la que els circuits curts alimenten la ciutat i la
brossa orgànica compostada alimenta els camps periurbans. La regió barcelonina està molt lluny
d'aquest objectiu, i no obstant, compta encara amb les condicions biofísiques que ho farien possible.

Quin  balanç  podem  fer  aleshores  del  mandat?  En  alguns  aspectes  l'avanç  és  clar:  44  noves
hectàrees de verd o 114 milions en rehabilitació (incorporant criteris bioclimàtics). També s'han obert
onze Punts  d'Assessorament  Energètic  i  evitat  17.500 talls  de  subministraments.  Però  en altres
fronts ha faltat arriscar. Hi ha hagut autoenganys -com una jubilació de cotxes vells que no portarà a
la reducció sinó a la renovació- però sobretot han mancat ovaris per treure cotxes de la ciutat amb el
peatge urbà, la reducció dràstica de carrils o la T-ambiental. Només cal anar a hora punta per les
rondes per comprovar que la reducció d'un 30% del trànsit privat prevista al Pla de mobilitat urbana
2013-2018 no s'ha produït. I segons la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, la contaminació creixerà
encara més si avancen «els nous projectes acordats pel consistori d’ampliació de la Ronda Litoral i
de construcció futura de dues noves terminals de creuers de gran capacitat al Port de Barcelona».
No és pot fer un Pla Clima amb una mà i deixar les bases del model intactes amb l'altre. 

En  quant  a  les  polítiques  alimentàries,  s'han  dissenyat  plans  ambiciosos  molt  impregnats  pels
principis  de  la  sobirania  alimentària,  però  han  quedat  a  mig  fer,  pendents  d'una  assignació  de
recursos a l'alçada dels objectius plantejats -com la realitzada a València- i d'una major mobilització
del teixit agroecològic metropolità.
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Al mateix temps, podem celebrar la consolidació de les superilles, l'arribada del metro a Marina, la
suada interconnexió del tramvia, l'enfortiment de la xarxa autobusos, l'ampliació de la zona 1, el Hub
de la Bici a Can Picó o la multiplicació -no exempta d'algunes polèmiques- de carrils bici. També s'ha
imposat la zona de baixes emissions, però és tracta d'una mesura totalment insuficient degut a la
poca fiabilitat  de les  dades d'emissions proveïdes pels fabricants.  En energia,  la nova empresa
municipal  ha estat  un estratègic trencagels en el  sector  més contaminant,  mafiós i  oligopòlic  de
l'economia espanyola, però el seu impacte material encara és petit. Resta pendent superar un model
basat en la incineració i anar més enllà de la comercialització mitjançant la recuperació de les xarxes
de distribució, una política de tarifes que incentivin l'estalvi i mecanismes d'auditoria social. En gestió
de residus no hi hagut canvis estructurals de fons, però la prova pilot del porta a porta al nucli antic
de Sarrià en pot ser la llavor, amb una recollida selectiva que ha passat del 19% al 55%, amb només
un 2% d'impropis a la fracció orgànica.

El decreixement turístic global no s'ha produït. La modificació de l'ordenança de terrasses o l'acord
d'ampliació  del  port  no  han  satisfet  les  expectatives  d'un  teixit  social  saturat  pel  turisme.  En
determinats aspectes si  s'ha aconseguit  avançar:  multes a Airbnb i  elaboració d'un Pla Especial
Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) que ha contingut el creixement del sector. Els experts
avisen però de que ara toca introduir-hi modificacions perquè ja s'està començant a produir el dany
col·lateral de la dispersió territorial. Un altre aspecte potencialment valuós és que l’Ajuntament s'ha
fet amb el control del 50% dels ingressos generats per la “taxa turística”, recursos que ara caldria
destinar  a incentivar  una “transició  cap a la  no-especialització i  la diversificació de les activitats
econòmiques de la ciutat”11 . 

En tot  cas,  decréixer té  a  veure també amb no-fer.  Com afirma Santiago Alba Rico,  en política
institucional sovint "fer" significa abans de res "desfer": desfer una privatització, anul·lar una reforma
urbanística, negar una llicència. La moratòria de l'inici de mandat, no pagar 50 milions d’euros per
portar un Mundial d’atletisme a Barcelona ni presentar candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern, no
fomentar  nous  macrocentres  comercials,  frenar  l'entrada  del  turistes  a  la  Boqueria  o  aturar  la
proliferació  d'hotels  -com  al  solar  del  Praktik  a  Drassanes-  són  algunes  de  les  mesures
decreixentistes d'aquest mandat. 

¿Sobirania o sobirànies? 

La transició que reivindiquem té molt a veure amb la paraula de moda a Catalunya: sobirania. Però
que passa quan entenem la sobirania en plural? I que passa si considerem que la sobirania no arriba
després de guanyar sinó que és el camí que hi porta? Com sosté l'activista Yolanda Fresnillos, «no
comparteixo la hipòtesi d’alguns que, sense una República Catalana efectiva no es pot avançar en la
transformació  des  del  municipalisme».  Hi  ha  marges  per  aprofitar,  ara  i  aquí.  I  «situar  la
independència al centre de totes les aliances no és la millor manera d'avançar cap a les sobiranies
en plural». La justificació esgrimida per alguns, segons la qual els Comuns s'haurien situat fora del
front sobiranista, no és sosté amb dades.

Però és evident que l'1-0 ha desplaçat als Comuns i a Podemos del centre del tauler català. Ja feia
temps que  l'esperança d'un canvi era un significant en disputa entre l'independentisme i les «ciutats
del  canvi».  Amb la diferència de que els nous municipalismes no s'apropen ni  de lluny al  poder
mediàtic de l'independentisme, i encara menys de l'unionisme. D'altra banda, malgrat que mai ha
existit l'equidistància de la que s'acusa als Comuns, si que hi ha hagut declaracions que han fet el joc
a aquest relat. La consigna «ni DIU ni 155» -què ha madurat bé amb el temps vist l'insuficient múscul
revolucionari de l'independentisme- desprèn no obstant un aroma equidistant que sembla posar al
mateix nivell de responsabilitat els dos actors. I encara que el caràcter purament simbòlic de la DIU
pot portar a pensar que no valia la pena pagar un preu tan alt per un resultat tan poc tangible, res del
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que ha passat a Catalunya es pot entendre sense el bloqueig total de l'Estat i, per tant, formular la
crítica d'una altre manera hauria estat més empàtic i més just.

Però  més  enllà  de  les  pantanoses  batalles  comunicatives  i  de  les  més  reals  diferències
estratègiques, el cert és que tant el municipalisme com el procés apunten a una democratització
republicana. I així s'han establert aliances productives a diversos ajuntaments i als moviments socials
les postures conviuen. Però també és cert que l'ambient s'ha enrarit i els eixos s'han desplaçat, per
això Yolanda Fresnillos alterta de “que la coalició entre els Comuns, ERC i la CUP en ciutats com
Badalona pot generar espais de transformació molt més potents que una coalició independentista
amb el PdeCAT”12. 

Ens  hi  juguem  bastant.  Si  no  aconseguim  cosir  la  diversitat  de  postures  -especialment  en  les
relacions des d'abaix entre Catalunya i Espanya- es reforçarà encara més el que Amador Fernàndez-
Savater ja alertava fa un any: “el que era "comú" -el malestar de les vides en crisi i el rebuig del
neoliberalisme- es trenca i es perd a l'articular-se en clau nacionalista". Podem inclús anar més a
fons i  qüestionar amb el pensador italià Bifo els propis imaginaris de la ruptura.  Tal com apunta
críptica però suggestivament, “un moviment de relaxació de les expectatives d'aventura podria ser el
començament d'una nova aventura”.

Som moltes les que hem apostat per la independència malgrat no tenir-ho com a prioritat. Ho hem fet
perquè considerem que és una finestra d'oportunitat per arribar a exercir sobiranies reals. Però cal
reconèixer que de moment el municipalisme, amb totes les seves limitacions, està tenint resultats
més tangibles. Les majors victòries no han vingut de la Generalitat ni  del procés, sinó que s'han
generat des dels ajuntaments -governats per independentistes i no-independentistes. La Generalitat,
malgrat  tenir  un marge de maniobra  bastant  més ample,  no  està  eixamplant  les  sobiranies que
conformen la base material  de les nostres vides.  No es tracta només d'una situació de bloqueig
institucional i de 155, que també. ERC i PDCat han votat contra la pujada de impostos als rics o la
interconnexió del tramvia. I han fet molt poc en els fronts socials, amb la guinda d'una proposta de
decret que liberalitzaria l'habitatge protegit. 

¿Es guanyarà el dret a l'autodeterminació bloquejant els pressupostos estatals -que per primer cop
en  molts  anys  tenien  partides  socials  importants-  o  es  guanyarà  mitjançant  la  desobediència
generalitzada noviolenta i les aliances estratègiques? El problema de l'estratègia actual és que no
genera aliances fora de Catalunya ni aconsegueix transmetre de forma eficaç que l'enemic comú no
és  Espanya,  sinó  una  estructura  de  poder  que també perjudica  als  altres  ciutadans  i  als  altres
territoris. 

De la participació al co-govern

Segons Robert Langa, de la comuna El Panal de Caracas, “cal insurreccionar des de la producció,
mai més ser dependents. No volem que ens protegeixin, sinó que ens transfereixin poder”.  Segons
Montse Santolino, remunicipalitzar és també “aconseguir reimplicar tothom en les decisions sobre el
seu entorn immediat”. Afirmació que Marina Garcés matisa: “no es radicalitza la democràcia amb
més participació,  en un sentit  quantitatiu,  sinó amb més implicació qualitativa;  jo no vull  que em
preguntin moltes coses, sinó poder pensar i fer-les junts”. 

¿Com ha estat doncs la participació a Barcelona? ¿S'han superat els models consultius avançant en
el co-disseny de la ciutat? La llista de decisions municipals en les que el pes del veïnat ha estat
decisiu és extensa, i aquesta és probablement una de les aportacions més valuoses d'un mandat que
es va iniciar amb una crida a la co-mobilització. La mirada del veïnat i dels moviments socials s'ha
recollit a processos com Repensem el 22@, Impulsem!, el Pla de Barris o Llaurant Barcelona. I ha
tingut pes en reformes com les de les Rambles, la Model, la Fabra i Coats, el barri de Vallcarca, els
Jardins de Pla i  Armengol o el Parc de Montjuïc.  També s'han obert  pas formes de participació
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innovadores, com el comitè assessor de persones sense-llar, les superilles socials, el protocol «No
Callem», el Pla de Locals, el grup de treball Barnacola sobre economies col·laboratives, els Mercats
de Pagès co-organitzats, la Comunificadora, el disseny del parc de la Pegaso a La Sagrera -realitzat
amb els nens de quatre escoles del barri- o les marxes exploratòries d'urbanisme feminista.

El feed-back ciutadà també ha estat present en plans municipals estratègics com la Mesura per una
Democratització de la Cura, el Pla Clima o el Pla d'Impuls a l'ESS. I s'ha començat a driblar la lògica
de l'ordenança del civisme amb el Pla de Joc a l'Espai Públic (+ 89 noves zones de joc infantil), les
normatives favorables als bars musicals o el document de veïnatge per sense-papers. També s'han
produït  nombrosos  microprocessos  constituents  poc  visibles,  especialment  al  voltant  de  les
economies plurals, el feminisme i la gestió comunitària. I s'han creat nous espais municipals com
Barcelona Cuida, l'Espai de Consum Responsable o Innoba; espais que no transformaran el model
de ciutat per si mateixos però que si aconsegueixen evitar la dinàmica burocràtica poden ser punts
de partida des d'on germinar canvis. Els espais de co-disseny han trobat també altres camins, com la
contractació externa d'activistes-consultors que han estat darrera d'algunes de les polítiques més
innovadores. 

Hi ha hagut en totes aquestes dinàmiques factors de cooptació i de “pèrdua d'activistes en favor de
la institució” o s'ha après dels errors de la dècada dels 80 i aquest impuls s'ha sabut articular en clau
de co-producció? La meva sensació és que estem immersos en una reinvenció creativa de la relació
moviments socials-institucions. I en aquesta relació intensa, l'autonomia dels moviments socials s'ha
preservat però el diàleg ha estat desigual, en ocasions molt fèrtil (conflictes inclosos), en d'altres més
consultiu  que  creador,  i  en  d'altres  llastrat  per  la  contraposició  d'interessos  o  la  limitació  de
competències.

Els paraigües d'aquesta nova política de participació han estat eines com  Decidim Barcelona,  el
Balanç Comunitari o el Nou Reglament de Participació Ciutadana. No obstant, i malgrat que el nou
reglament incorpora la figura de la multiconsulta, el moment no ha arribat encara. De fet, al mandat li
ha faltat un moment col·lectiu de desobediència i reafirmació des d'abaix. Si com diu Bifo “l'única
teràpia davant la foscor present és el plaer de trobar el cos de l'altre en la dimensió col·lectiva”, és
obvi que hi hagut més erotisme col·lectiu en els “carrers seran sempre nostres” de l'1 d'octubre que
en l'experiència  municipalista.  Potser  la  consulta  de  l'aigua  hauria  pogut  generar  una  versió  en
miniatura d'aquesta ebullició compartida entre carrers i institució, però la ceguera partidista ho ha
aplaçat. 

En tot cas, la participació -afortunadament- va molt més enllà dels canals formals.  I ha trobat la seva
millor  expressió en aquelles situacions en que la pressió ciutadana ha tingut  resposta des de la
institució, com en la defensa de l'alzina de Gràcia, la recuperació del Teatre Arnau, la conversió de
Can 60 o el Borsi en espais de gestió comunitària, la recollida de firmes per la consulta de l'aigua o la
lluita pel CAP al Raval. 

També podem considerar una forma de participació que les mesures mediambientals o de relació
amb  les  noves  tecnologies  “s'hagin  emmarcat  en  els  discursos  dels  moviments  socials13”.  La
institució  ha  incorporat  conceptes  com  “sobirania  alimentària  i  energètica”,  “residu  zero”  o
“programari i  cultura lliure”. I si bé és un pas endavant -al principi va ser el verb- també haurem
d'estar atents al perill de convencionalització del discurs, que ja hem viscut amb paradigmes com el
de la “sostenibilitat”.

On som doncs? La multiplicació de canals no és garantia de res per si  mateixa. Abans d'aquest
equip de govern ja existien centenars de mecanismes de participació a la ciutat, fet que mai van
impedir que el model públic-privat ocupés el centre del tauler. Tampoc és fàcil fer  un balanç global
perquè cada procés ha estat diferent i no han faltat les frustracions i els conflictes. Es van començar
les super illes amb mal peu i  l'Espai Barça desperta tan poc consens veïnal  que inclús ha estat
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objecte d'una demanda judicial per part la FAVB. Tampoc s'han recollit importants demandes a Sant
Antoni o al mercat de l'Abeceria, mentre que els veïns del carrer Mallorca no tenen gens clar que
passarà amb la regularització de la Sagrada Família o la reforma de la Via Laietana va a “pas de
tortuga”14. D'altra banda, és obvi que la lògica burocràtica l'ha espifiada amb el Mescladís i s'ha de
poder  garantir  que  segueixi  a  la  Ribera.  Un  altre  crítica  clàssica  i  transversal  és  la  dificultat
desesperant que normalment té la institució per passar del  paper a l'acció en un plaç de temps
raonable. 

Però el balanç global indica un canvi en les formes que té implicacions profundes. La sobirania és
abans que res participació real i efectiva. I el que els poders fàctics de la ciutat no suporten és que a
l'hora de dissenyar una reforma urbanística o altres polítiques municipals l'opinió dels veïns tingui tan
pes  o  més  que  la  d'un  lobbie econòmic.  La  Veu  del  Carrer  encapçalava  un  article  sobre  la
participació amb la frase “Molt preguntar, poc decidir”. Però crec que, en general, si hem de mirar
l'ampolla mig buida, hauríem de parlar més aviat de “molt preguntar, poc operativitzar”. De fet, si
evitem la temptació de les frases lapidàries i reduccionistes, podríem fer un altre resum: molta feina,
marge de maniobra institucional relativament estret, important incidència del teixit veïnal, polítiques
ben orientades, resultats globals insuficients. 

Si  la  co-responsabilització  és  el  remei,  l'excés  de  delegació  és  el  problema.  De  fet,  la  des-
responsabilització forma part de la lògica vertical; però fins a quin punt es poden insertar lògiques
assembleàries dins un sistema representatiu? Si realment volem assolir dinàmiques de co-govern cal
aprofundir  en tot  allò  que superi  la  lògica vertical  de l'administració  i  el  caràcter  consultiu  de la
participació.

D'altra banda, no podem idealitzar tot aquest esforç de co-disseny de la ciutat. Més enllà dels nuclis
d'autogestió, seguim cultural i políticament atrapats en la lògica vertical de l’Estat i la major part de la
gent,  inclús  en  territoris  amb  un  dens  teixit  associatiu  com  Catalunya,  segueix  limitant  la  seva
participació política al vot, o ni això. En quant als moviments socials, i donada l'agredolça experiència
municipalista -especialment a Madrid- es tornen a posar sobre la taula vells i raonables arguments
respecte de l'autonomia dels moviments i en contra de la participació a les institucions. Però com
apunta  Emmanuel  Rodriguez  de  l'Instituto  DM  “aquesta  crítica  només  té  base  en  una  situació
d'autonomia  real  dels  processos  d'auto-organització  que  malauradament  avui  no  existeix.
L'autonomia ha de ser conquerida i construïda, no simplement proclamada”. Tenim contradiccions.
Pot ser contradictori  demanar participació -que té els seu temps quan és de qualitat- i  al  mateix
temps  exigir  resultats  tangibles  immediats.  I  és  contradictori  fer  la  carta  als  reis  en  un  procés
participatiu però després no acumular la força necessària per exigir o co-produir. 

Sigui com sigui, a Barcelona el municipalisme va més enllà de la institució. Hi era abans d'aquest
mandat i hi seguirà sent després. Sense caure en l'autocomplaença, podem afirmar que el ric teixit
social i la memòria de resistència fan més complicada una operació Chamartin aquí que a altres llocs.

Correlació de forces i possibilisme radical

Es inútil esperar que Manuela Carmena o Ada Colau vayan a detener por sí solas la gentrificación que vuelve
inhabitables nuestras ciudades mientras los demás seguimos con nuestra vida igual. Y es inútil también
criticarlas por ello: es la queja del consumidor iluso al que le habían prometido otra cosa. Criticar es otra

manera de esperar. Seguimos en la posición espectadora: víctimas de la situación, reducidos al juicio moral, a
las generalidades -“son todos corruptos”, la “culpa es del sistema”- y a la espera de que alguien “solucione” el

problema. Salimos de la posición espectadora cuando nos volvemos capaces de pensar y actuar.
Amador Fernández-Savater

Les raons que han donat els Comuns per explicar els seus límits són diverses. Algunes explicacions
eren previsibles des del  moment en que es va guanyar  per  la  mínima amb només 11 regidors.
Expressions com “no es poden donar totes les batalles” estan relacionades amb el temor a perdre
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masses votacions al Ple Municipal. 

Però crec que també cal posar en valor tota la feina feta malgrat les condicions adverses. Críticar per
avançar, però també agrair i celebrar, cosa que sovint ens oblidem de fer. Com diu Toni Noguera,
alcalde de Palma, “governar un monstre com l’urbs de Barcelona i transformar-la amb només 11
regidors de 41 s’ensenyarà a les facultats”. 

Els límits també han estat relacionats amb la manca de múscul organitzatiu dels Comuns per afrontar
en quatre anys la creació de tres espais polítics, vuit campanyes electorals, la inacabada tardor del
Procés i  la  gestió  d'una ciutat-estat.  Que alguns regidors de districte no hagin  arribat  a trepitjar
determinats barris forma part  d'aquesta voràgine, sovint insostenible a nivell  personal.  També en
l'àmbit institucional queda molt per fer en conciliació, almenys per la gent que es dedica a la política
honestament i sense privilegis. Diu la Marina Garcés a Ciutat Princesa que entre els nous polítics veu
“gent  malalta”,  altres  “intentant  treballar”  i  alguns  “enamorats  de  la  seva  vanitat”.  La  meva
experiència personal ha estat més aviat la de trobar-me amb gent il.lusionada, activa i activista, però
sempre sobrepassada.  Alguns  ho han portat  millor,  altres  pitjor,  però  el  coctel  de  determinació,
generositat i excés d'estrès és bastant recurrent. En tot cas, és un tema complex que mereix una
mirada més profunda i  més sistèmica. I  que s'ha de posar en primer pla per deixar de divorciar
l'àmbit públic del privat. No es pot tractar només d'un eslàlom particular que cadascú sorteja com pot.

Molts  membres dels Comuns han lamentat  també,  potser  des d'un excés de candidesa,  que no
s'esperaven una posició tan partidista per part d'altres partits d'esquerres. El cert és que la malla de
complicitats  ha  estat  insuficient  per  guanyar  algunes  batalles.  Per  dir-ho  suau,  les  expectatives
socials, la mobilització popular, la capacitat operativa de l'administració i els posicionaments dels
partits polítics sovint han estat mal sincronitzats.  

Però les dificultats principals cal buscar-les a un nivell més estructural. Els gremis de terrasses, pisos
de lloguer turístic o llicències VTC, així com els Fons Voltor o Agbar, han estat l'expressió d'allò que
ja sabem: no és el mateix guanyar el govern que tenir el poder. I si el mercat té poder i lleis fetes a
mida, és perquè la seva penetració a les administracions reguladores és profunda. Des de la llei
d'arrendament urbans del 2013 a les lleis Montoro -que ataquen els recursos i l'autonomia de les
administracions municipals-, la malla legal teixida pel neoliberalisme es revela com un blindatge per
determinats  interessos.  Ni  el  possibilisme  reformista  ni  els  plantejaments  trencadors  han  pogut
doblegar la columna vertebral del règim del 78, la re-centralització i l'Ibex 35. Ras i curt, l ’Ajuntament
no pot legislar sobre la taxa turística, no pot regular els lloguers, no té suficient control del Port de
Barcelona ni de l’Aeroport, no té competències en legislació laboral.

Hem d'arribar aleshores a la conclusió de que no val la pena tant d'esforç només per disposar d'un
poder tan incomplert? I si no tenim prou poder, on l'hem d'anar a buscar? Segons el Comitè Invisible,
«el poder es logístic, no es troba en el teatre de la representació sinó en una estructura d'acer, un
edifici  de  maó,  una  cadena,  un  algoritme,  un  programa  informàtic».  Així,  els  que  controlen  la
infraestructura tècnica de la vida controlen les condicions materials d'existència. 

Però n'hi ha prou amb entendre-ho? Com afirma Miguel Muñiz «qui percep la barbàrie disposa d'una
ingent quantitat d'informació que creix dia a dia: articles, discursos, pamflets, blocs, webs, llibres,
informes, monogràfics, dossiers. Un exercit d'experts segueix escrivint, però la desproporció entre el
que s'ha publicat i les actuacions creix» L'era de la informació és la continuació de la societat de
l'espectacle. 

És hora de donar-li  menys centralitat  a  la  informació i  més a la logística.  Encara que el  Comité
Invisible renega de qualsevol aposta institucional, a mi em sembla que la conclusió lògica del seu
anàlisis és precisament la contraria: recuperar el control logístic sobre les nostres vides no es farà
amb textos brillants sinó recuperant (o desmantellant, com en el cas de les centrals nuclears) les
palanques que organitzen  la  vida en comú.  I  això  es fa  desobeint  i  autogestionant,  però  també
governant i co-produint. 



Encara que personalment la meva relació amb la institució és perifèrica i l'autonomia segueix sent el
meu espai de vida i militància principal, una de les coses que  m'atrau de la pràctica municipalista
(sigui institucional o no; la FAVB també fa municipalisme) és que assumeix el repte de viure en una
societat de masses i, com afirma  Boaventura de Santos, posa contra les cordes la puresa de les
teories que “caminen sempre sense malestar, completament immunes i impunes”, ja que sempre
s'està movent en el pla operatiu. Com recorda l'advocat i ex-regidor Jaume Asens, a “l’extrema dreta
no se la guanya resistint i invocant l’antifeixisme, se la guanya amb conquestes pràctiques”. I recorda
que Gramsci va deixar escrit que “el feixisme és el resultat d’una revolució fracassada”. 

En tot cas, el canvi climàtic i el col·lapse ecològic col·loquen l'etern debat sobre si entrar o no a les
institucions en una nova dimensió. El canvi de paradigma és brutal. Ja no es tracta de impaciència
activista,  sinó d'una restricció temporal  objectiva.  I,  en contra del  hem viscut  fins  ara,  no afecta
només als perdedors del sistema, sinó al 99%. En aquests moments, regalar espais de decisió al
poder corporatiu i les seves titelles polítiques -des del PSOE a VOX- és un suïcidi. “Mai ha estat més
necessària la política com defensa comuna de la fragilitat compartida”, diu Santiago Alba Rico. Al
mateix temps, com afirma Raul Zibechi, “limitar-se al terreny electoral és suïcida per a un moviment
d'esquerra”.  Es tracta doncs d'una dialèctica complicada però necessària.  La barcelona rebel  ha
estat  un  contrapoder  poderós  durant  dècades...  però  no  oblidem  que  això  no  ha  impedit  que
s'imposés la Marca Barcelona.

¿Quines claus defineixen aquesta dialèctica i la duen a la seva versió més fèrtil? Ivan Miró afirmava
fa poc a El Crític que «si som honestos, Barcelona en Comú està fent tot el que ha pogut fins allà on
el moviment social organitzat ha pogut tirar. Si volem més profunditat en els canvis, hem de tenir més
poder  popular.  El  canvi  polític  no  depèn de la  virtut  d'un  o  altre  dirigent  polític  concret.  Si  vols
municipalitzar l'aigua o el sòl,  has de tenir un moviment popular darrera molt més fort». I  en una
xerrada  a  la  Lleialtat  Santsenca  concretava  quins  són  els  actors  d'aquesta  aliança:  els  partits
municipalistes, el sector de l'economia social i les lluites populars. Només així es podran superar les
limitacions inherents a cada un dels tres actors i «fer front als fons d'inversió internacional i al poder
del capitalisme global».

Els darrers dos anys de mandat hem viscut un repunt de la mobilització, un creixement de l'ESS i un
perfil  més confrontatiu  i  més productiu  per  part  de BeC.  És una senyal  de que aquesta aliança
informal podria estar començant a articular-se i a mostrar la seva potència? En qualsevol cas, la clau
per avançar sempre serà la Barcelona «a la qual no li agrada el poder, que té un sentit de la vida en
comú i que sap organitzar-se políticament sense dependre dels partits»15. L'aliança serà, i ha de ser,
conflictiva. 

Però per fer-ho potser necessitem superar alguns tòpics. Quan Marina Garcés escriu que de la seva
mare,  treballadora  municipal,  “vaig  aprendre  que  el  municipalisme  no  és  guanyar  eleccions  i
gestionar un ajuntament» (?¿) em recorda una entrevista a El Crític on Itziar González critica els nous
partits però en cap moment estableix un vincle entre l'arribada al govern dels Comuns i el fet de que
el seu equip fos escollit per reformar les Rambles. Aquest angle cec en l'anàlisi pot estar relacionat
amb que a la Rosa de Foc cal estar sempre molt atent a no semblar ni complaent ni content ni amic
de cap forma de poder institucional? ;-)
 
Por últim, si parlem de fer activisme dins la institució cal repassar també el sempre apassionant tema
de la burocràcia. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, opina que “és com el colesterol, n’hi ha de
bona i  n’hi ha de dolenta. És important que n’hi hagi, perquè serveix per a assegurar que no es
cometen arbitrarietats i perquè tracta tothom igual. Però també hi ha una burocràcia, que en podríem
dir dolenta, que implica epopeies absurdes per a aconseguir petites coses”. I posa com a exemple
que “l'expropiació de Robadors 33 per incompliment de la funció social va començar amb la regidora
Itziar González l’any 2010 i va acabar l’any 2017. És a dir, set anys. Tot això és molt lent”.
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Del foro Movimientos sociales y ayuntamientos: aprendizajes del trabajo conjunto rescatem aquesta
cita una mica llarga però molt completa: “També cal sumar les resistències internes, l'atrinxerament
en la interpretació tancada dels reglaments,  o  la  inexperiència de les persones que per  primera
vegada  han  de  desenvolupar-se  en  aquests  àmbits.  Tot  això  entorpeix  enormement  l'assaig
d'innovacions.  Darrere d'aquesta dificultat  de gestió,  a més de la pròpia arquitectura normativa i
jeràrquica dels ajuntaments,  es troba la seva falta  de recursos humans i  econòmics.  (...)  D'altra
banda, destaca la manca de fluïdesa en la comunicació entre àrees municipals, la complexitat en les
relacions i procediments, i la superposició de competències i responsabilitats. Qüestions que des de
fora semblen senzilles, es tornen complicades, lentes i costoses de coordinar i executar en la seva
traducció als procediments municipals”. I aquí probablement cal afegir-hi aspectes poc èpics però
molt reals, com la inoperància de determinats funcionaris poc interessats en moure's de la zona de
comfort, incapaços d'articular-se fora de la lògica burocràtica o senzillament mediocres.

I  l'activista  Ruben  Martinez  afegeix:  “Per  poc  que  t'aboquis  veus  coses  que  funcionen  com  a
màquines  de  desgast:  la  necessitat  d'arribar  a  consensos  impossibles  en  plens  teatralitzats,  la
centralització de les decisions en figures úniques i divinitzades, la paràlisi que produeixen els serveis
jurídics amb trajectòries conservadores, l'acumulació de regulacions inútils però que dificulten tot
tràmit”.  Per  això,  el  canvi  institucional  “és missió  impossible  sense aliances fortes amb espais  i
moviments  socials  organitzats  en  el  territori”,  espais  que  produeixin  “canvis  disruptius  sobre
aquestes  inèrcies”.  Com  diu  Jose  Tellez  des  de  Badalona,  “el  fet  que  hi  hagi  activistes  a  les
institucions  no  canvia  res  si  no  hi  ha  activistes  al  carrer”.  Però  també,  tal  com matitza  la
comissionada de tecnologia Francesca Bria, «més poder per la gent no és necessàriament menys
poder per la institució, sinó pels buròcrates». I emfatitza que cal desterrar la idea de que tot poder
treballa necessàriament «per les elits”. 

En resum, la lògica del  “possibilisme radical” vindria a ser que el  possibilisme no ha de ser per
definició la renuncia al somni sinó precisament el contrari: allò que és capaç d'escurçar la distància
entre el somni i la realitat. La meva experiència personal és que qui realment duu endavant projectes
concrets, ja sigui des de l'autogestió o des de les institucions, està avesat a navegar entre el matís i
la contradicció, i  regit per un sentit  pràctic avança pas a pas, treballant per preservar els espais
guanyats. 

Com diu Pablo Batalla, “hi ha d'haver un equilibri entre els principis i el pragmatisme. Si només tens
pragmatisme pots acabar donant voltes en cercle; si només tens principis et pots convertir en un
xerraire,  en  un  fanàtic”.  Antonio  Lorca  Siero  afegeix  que  els  plantejaments  anticapitalistes  “han
desembocat  en fracàs per  falta  de connexió amb la realitat  social”  que estaria ancorada en les
condicions materials de la vida. Però Amador-Fernandez Savater replica, “no ha estat sempre per
fora del possibilisme on s'han obert les qüestions decisives? I no és cada vegada un "grapat de
bojos"  -esclaus,  obrers,  negres,  dones,  homosexuals-  els  que  comencen  les  mutacions  més
importants?” 

El debat entre fer el salt a les institucions o seguir acumulant forces és inacabable ¿però es tracta
potser d'una falsa dicotomia? ¿I sobretot, podem sostenir els mateixos esquemes mentals de les
darreres dècades quan tenim només una dècada per frenar el col·lapse?

¿Comunicar per mobilitzar o comunicar per guanyar vots?

Afirma  Donna Haraway que “si  denunciar el  capitalisme hagués servit,  el  capitalisme ja s’hauria
abolit”. I assenyala que “la feina crítica és inventar allò que encara no és però que hauria de ser”.
Aquest component  constructor del municipalisme és sens dubte un dels seus grans atractius, però
també la seva major dificultat, ja que la natació creadora es fa contracorrent. No és arribar al govern i
ordenar-li a un funcionari que faci tal o tal cosa -pim-pam-, és bastant més complicat.

https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/69-numero-34/643-movimientos-sociales-y-ayuntamientos


La manca d'un poder mediàtic local afí als Comuns tampoc ha ajudat ha col·locar en el centre del
debat  determinats  temes.  Però  de  fet,  quan  ha  impulsat  el  poder  mediàtic  les  agendes
transformadores?  Segons  Frederic  London,  “la  desprivatització/socialització  dels  mitjans  és  un
requisit sine qua non de tota experiència governamental d'esquerra”, però en aquest cas això queda
molt lluny del marge de maniobra existent.

En  quant  al  propi  aparell  de  comunicació  de  l'Ajuntament,  no  menyspreable,  la  rigidesa  de  la
comunicació  institucional  ha  desdibuixat  i  despolititzat  alguns  missatges.  La  campanya  de
comunicació de  Barcelona Energia  o contra els talls de llum ha estat per exemple una oportunitat
desaprofitada per vincular les mesures contra la pobresa energètica amb la lluita contra l'oligopoli
energètic. No es pot fer alfabetització climàtica sense treure les urpes ¿Necessitem banderoles que
diguin als ciclistes que no es saltin els semàfors o necessitem banderoles demanant que no es vingui
a Barcelona en cotxe? 

Un altre repte de la comunicació política moderna és la transmissió de la complexitat. Quan Marina
Garcés  sentencia  que “dos-cents  anys  de  prendre  el  poder  no han servit  per  res”  o  el  Comité
Invisible resumeix dos-cents anys de cooperativisme assegurant que tampoc “han transformat res”,
em venen ganes de citar a César Rendueles: “No m'agrada gens aquesta mena de catastrofisme
d'esquerres que ho dilueix tot. L'esquerra necessita una mica més de matís; tendim massa al traç
gruixut”. 

Però com es transmet la complexitat en l'era dels twits? El discurs de la complexitat avança de la mà
d'un ric ecosistema informatiu i de la mirada interseccional del feminisme, però ha de conviure amb
dinàmiques  molt  enquistades:  l'adhesió  tribal,  el  dualisme judeocristià,  l'esmena a  la  totalitat,  el
purisme, la manca de transmissió de saber entre generacions, els laboratoris de la manipulació, trols
i boots, compulsivitat de les xarxes socials... o la simple mandra mental. Sovint els “polítics del canvi”
no  entren  en  detalls  per  por  a  que  la  complexitat  sigui  simplificada  en  un  titular  de  premsa
tendenciós. Però sense abraçar la complexitat no es pot entendre res. Una complexitat que no ha de
servir  per justificar els límits ni encara menys les renuncies,  sinó per establir  les condicions que
impulsen estratègies factibles. 

Comunicar la complexitat és també explicar els ritmes. Un ritme mediàtic que és més ràpid que el
ritme polític. Un ritme polític ho és més que el ritme tècnic. I un ritme tècnic que no és necessàriament
el mateix que el ritme burocràtic. Per no parlar dels tempos revolucionaris en el que vivim, on tot es
transforma a una velocitat que no té res a veure amb la lentitud dels aparells jurídics municipals. Els
grans projectes necessiten varies legislatures per plasmar-se, els twits s'escriuen en quinze segons. 

Impulsar la co-mobilització també implica dues condicions que es retroalimenten: la sinceritat i  la
confiança. Segons Lolita Bosch, “l’autèntic acte revolucionari és confiar en l’altre. Jo no vull que les
coses es facin a la meva manera; jo vull que es facin“. I la sinceritat cultiva la confiança. Potser així
és  com  s'evita  assumir  el  marró des  d'una  solitud  institucional  vertical  i  s'horitzontalitza  una
responsabilitat compartida que activa la intel·ligència col·lectiva. En qualsevol cas, posar totes les
dades sobre la taula serà sempre l'opció menys manipuladora i també la menys paternalista.

Que els Comuns no tinguin interessos econòmics, ni lligams corporatius, ni sous alts, no és garantia
de res, però si és una base per la confiança. En canvi, l'escala enorme i jeràrquica de l'estructura
municipal de Barcelona no ajuda a la penetració ciutadana. Hi ha qui creu que l'activista deixa de ser-
ho quan entra a la institució, però en realitat és dins de la institució que l'actitud activista esdevé més
imprescindible que mai. Com més s'amplia el que podem fer, més dificultats hem d'afrontar i més
temptador és acomodar-se en el que és més fàcilment factible.

En tot cas, vivim temps bàrbars. Podem estar hores discutint sobre els matisos de la comunicació
mentre milers de persones poden canviar el signe del seu vot perquè una fake new afirma que l'Ada
Colau s'ha mudat a Pedralbes o que cobra un pastizal.



El terreny de la “inseguretat” és un d'aquests àmbits que es presten a la comunicació grollera i tòxica.
S'ha construït una alarma social molt rentable electoralment, malgrat que Barcelona. Com tot l'Estat
espanyol, té un dels índex de criminalitat més baixos del món i Barcelona no és l'excepció. Això no
treu que, com afirmar Gala Pin, “cal  parlar de polítiques de seguretat sense pèls a la llengua (…) és
un dèficit històric de l'esquerra que ara s'utilitza políticament contra nosaltres”. I si, hi hagut un repunt
del petit  furt, però també s'ha desplegat la Policia de Barri i  s'ha executat el pla de xoc contra el
narcotràfic a Ciutat Vella amb cent locals i pisos tancats. Com escrivia un veí en una carta al director,
“Barcelona és una ciutat segura i d'ordre, una altra qüestió és que la vulguin convertir a la del ordeno
y mando". Però per sobre de tot, la realitat és que la seguretat té molt més a veure amb tenir un CAP
aprop de casa (8 nous equipaments sanitaris pactats amb la Generalitat) que amb tenir policia fins a
la sopa.

Per  últim,  la  comunicació  també  està  travessada  per  la  lluita  de  relats  entre  les  esquerres.  En
general, des dels moviments social s'ha evitat atiar les flames de la pugna partidista, però no s'ha
pogut evitar situacions exasperants. Moments d'autoreferencialitat revolucionària o de càlcul polític
de mirada curta. Situacions com l'oposició d'ERC al tramvia o el vot negatiu de les CUP a la consulta
de l'aigua. O moments de vella política com el de la regidora d'urbanisme celebrant un acord amb el
Port en el que hi ha habia ben poc a celebrar.

D'altra banda, BeC ha viscut tensions internes vinculades al debat sobiranista, i tampoc s'ha pogut
desvincular de la pèrdua de força disruptiva de Podemos conforme aquest anava repetint tics de la
partitocràcia  -amplificats  pels  mitjans-  enlloc  d'establir  una  complicitat  creadora  amb  les  seves
bases: el poble de les consultes, de les marees, de l'auto-organització local.

Queda molt per fer, entre elles unes disputadíssimes eleccions municipals, però com més balanços
tinguem del  mandat  de Barcelona -i  d'altres pobles i  ciutats-  millor  podrem recalibrar  la  munició
municipalista, més enllà de les sigles concretes que en cada cas la vehiculen, amb la mirada posada
en  un  horitzó  que  reclama  altes  dosis  de  generositat,  audàcia,  capacitat  de  treball  i  habilitat
estratègica.

Arnau Montserrat, activista agroecològic






