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rejlection. 

Un dissabte al passeig de Colom1 

"Mezcla y unión, eso era 10 que se vio y escucho en 
el Sot la noche del sábado. Y la prueba mis aplastan- 
te de el10 la dieron ... 10s perros. Si 10s callejeros im- 
puros con pañuelo al cuello y pulgas al lomo suelen 
monopolizar la aportación canina a la contestación, 
en la verbena antiglobalizadora del Sot se vieron 
también diminutos perros de compañia, lanudos ani- 
malitos sin duda desparasitados, con lazos y correas 
brillantes. Quien quisiera circunscribir la contesta- 
ción a grupos neohippies o neopunkis no tenia nada 
más que mirar al suelo para comprobar tal variedad 
perruna aunque por ende sugeria una paralela varie- 
dad humana que daba al traste con 10s aprioris- 
mos ..." ("La fiesta de la contestación", El País, 10-03- 
0 2 ) .  

Falta poc per a les sis de la tarda i en baixar del 
metro a rambla de Catalunya se sent la remor 
de gent que marxa. El dissabte s'ha aixecat cla- 
rissim i ventós, com anunciant la primavera que 
s'acosta. Barcelona esti  tranquil.la, malgrat les 
amenaces de caos i l'ocupació policíaca. Diuen 
que a la mani antiglobo d'aquesta tarda s'hi es- 
peren unes cinquanta mil persones, anant bé. 
No és que les paraules d'Aznar titllant els mani- 
festants d'irracionals antimoderns afectin gaire, 
per6 després dels fets de fa un  any en aquest 
mateix escenari, la cosa esti  calenta. Malgrat 
tot, nosaltres hi acudim en família: amb les do- 
nes i el nen (els fills grans també són a la mani, 
pero campen a la seva). Quan sortim de l'esta- 
ció ens adonem que l'kxit est& més que assegu- 
rat: el passeig de Grkia est& ocupat per una 
gran marea humana. Després sabrem que la cua 
de la mani no podri sortir, perb de moment no- 
més disfrutem d'un clima que ens recorda el 
d'altres grans manifestacions que han tingut 
lloc en aquest mateix escenari (de la Diada del 
77 a la Marxa contra el Pla Hidrolbgic de la dar- 
rera setmana). 

L'ambient és eminentment festiu: senyeres i 
banderes del Nepal, pancartes de la CNT i de 
col.lectius feministes, globus socialistes i del 
moviment okupa. Per si de cas, els comercos 
vei'ns s'han protegit: els aparadors de Gonzalo 
Comella tenen adhesius amb el lema "Per una 
altra globalitzaciÓf'. Veiem de lluny algun dels 
grans titelles que es van fer famosos a Seattle 
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(després sabrem que són obra dels alumnes d'u- 
na cscola d'arts i oficis). El més nou és l'omni- 
preskncia de les noves tecnologies: tothom té 
telklon mbbil i l'utilitza per localitzar els seus 
amics entre la massa de manifestants. Com en 
tota festa, hi ha músiques de fons: de la Inter- 
riacional a la salsa, de la percussió al saxo d'un 
inGsic de carrer. També se sent la remor d'un 
helicbpter de la policia, que provoca sorolloses 
xiulades: res millor per animar l'equip propi que 
la provocació del contrari. 

La marxa, convocada amb motiu de la cimera 
organitzada per la presidkncia espanyola de la 
Unió Europea, que ha reunit a Barcelona els lí- 
ders continentals, ha estat coordinada per una 
constel~lació de grups locals i transnacionals, 
que conformen l'anomenat moviment de re- 
sistkncia global. 

Aquesta xarxa ciutadana va emergir el juny 
del 2001, amb motiu de l'avortada cimera del 
Banc Mundial. La diversitat dels convocants 
queda reflectida en l'estructura de la marxa, 
coniposta per tres grans blocs: el primer, que 
desfila entorn el lema "No a 1'Europa del Capi- 
tal", agrupa els convocants originals: una xarxa 
plural d'organitzacions civils i de l'esquerra ex- 

traparlamenthria; el segon, entorn el lema "Per . 

1'Europa de les Nacions", reuneix militants in- 
dependentistes i nacionalistes de procedkncia 
diversa (entre els quals la premsa progoverna- 
mental no  es cansa d'insistir que s'amaguen ter- 
roristes); el tercer, el darrer a afegir-se a la mar- 
xa, reuneix el Fbrum Social de Barcelona, ver- 
sió local del Fbrum de Porto Alegre, que agrupa 
diverses ONG i l'esquerra parlamentiria i desfi- 
la entorn el lema "Una altra Europa és possible". 
Nosaltres decidim unir-nos al primer bloc, per la 
qual cosa hem de travessar la rereguarda de la 
placa Catalunya i dirigir-nos cap a la línia de 
front. En fer-ho, ens anem creuant amb com- 
panys de la universitat i joves estudiants: pas- 
sem de les banderes republicanes i comunistes 
(el tercer bloc que no aconsegueix posar-se en 
marxa), seguim per les senyeres i chntics nacio- 
nalistes (el segon bloc, que sembla més petit) i 
fem cap a Via Laietana, on retrobem el primer 
bloc (el més multitudinari i plural). Sense ado- 

1. Les fotos que il.lustren aquest text i els seus co- 
mentaris són obra dels autors de l'article i representen 
diverses escenes de la manifestació que va tenir lloc a 
Barcelona el 16 de marc de 2002. 



nar-nos-en, acabem de creuar les fronteres en- 
tre vells, nous i novíssims moviments socials. 

Segons sembla, en el primer bloc l'únic desa- 
consellat són les banderes de partits i estats (om- 
nipresents en els altres dos). El primer que 
veiem és una pancarta amb la foto de Noam 
Chomsky, un  dels gurus de l'antiglobalització. El 
panorama fins al mar és una riuada multicolor. 
La diversitat es reflecteix en les edats i els ves- 
tuaris: hi ha joves amb crestes perb també jubi- 
lat!; amb paraigües i gavardina, noies amb ca- 
bells de colors i piercings perb també mares amb 
cotxes de nadons, adolescents felicos d'anar a la 
seva primera mani i dones de mitjana edat que 
han recuperat les seves samarretes del Flower 
Power, immigrants llatinoamericans intentant 
vendre cerveses i antropblegs de guardia (feia 
temps que no en trobkvem tants!). Molts telP- 
fons mbbils i, de tant en tant, la inconfusible 
oloreta de maria, com per demostrar que, de 
"síndrome amotivacional", res de res. Famílies 
senceres, joves amb "uniforme d'okupa", forca 
persones amb cabells grisos, un  grup de "pallas- 
sos" tocant tambors amb una marxa increible, 
uns escoltes amb el seu fulard i tot al coll, di- 

Els soldats de l'antigl~~balització: 
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versos grups amb símbols i pancartes reciclats de 
la mani del diumenge anterior contra el Pla Hi- 
drolbgic, com uns peixos lluint les seves escan- 
yolides espines. Uns grans titelles amb caps d'a- 
nimals entre els quals destaca un llop i un  par- 
dal (la faula de la guerra i la pau?). La imagina- 
ció es reflecteix en les pancartes. Una drag-queen 
en duu una que diu: "Ni capitalismo, ni machis- 
mo, s610 revolucizjn. Te pone guapa". Un altre 
col.lectiu amb miscares, serpentines i tambors 
reparteix adhesius amb el lema "Motivados. 
com" i porta una pancarta que diu: "La revolu- 
ció divertida acaba de comencar". N'hi ha tam- 
bé de més classiclues: "Make love, not war", 
"Europe against Bin Laden 6 Bush", "Volem 
justícia social", "No a 1'EuroW, etc. 

Els cantics són d'allb més diversos: des dels 
antimonarquics ("'Todos 10s borbones, a 10s tibu- 
rones", "Que apliquen a Sofia, la ley de extran- 
jeria"), fins als inrernacionalistes i les reivindi- 
cacions sectorials. Destaca un carro amb milsica 
de Dusminguet que vindica la legalització de la 
marihuana i uns militants gais amb molta mar- 
xa ("Contra la Europa del capital, penetración 
anal"). De moment no hi ha cap problema d'or- 
dre públic. La pau esta assegurada per un  servei 
d'ordre intern molt ben preparat, amb unes sa- 
marretes vermelles, visible sobretot al davant de 
la comissaria de Vid Laietana (d'infausta memb- 
ria). L'únic signe de guerra es veu a la seu cl'al- 
gunes caixes, pintades amb esprai rosa pel 
col.lectiu "Caca lohbies" (que imiten els vestits 
dels cacafantasmes), i als logos del moviment 
okupa pintats als janals. Per6 la pau nomes es 
trenca per les perihdiques passades de l'helicbp- 
ter. Arribem al passeig de Colom i es veu al fons 
el monument il.luminat damunt un  camp de 
globus de tots colols. Algú crida: "Abajo Colón y 
la colonización" (o alguna cosa així) i ens ado- 
nem que, en efecte, la marxa acaba als peus del 
primer heroi de la mundialització. L'estitua ha 
estat ocupada per una gernació pacifica de pan- 
cartes i de gent: un amic mexica hi ha pujat. 
Est& allotjat en cases d'okupes i s'ha passat la 
darrera setmana preparant un  mural sobre 
Chiapas. També ha col.laborat en l'organització 
del concert de Manu Chao d'aquesta nit. Se sent 



Globalitzadors i 
globalitzats: senyeres 

contra Banesto. 

orgullcis d'haver format part de la nombrosa le- 
gici estrangera barcelonesa que s'ha fos en la 
marxa (al cap d'una setmana el moviment anti- 
globalitzacici es traslladara a Monterrey, MPxic, 
la ciutat on viu). De fet en la marxa escoltem ac- 
cents molt diversos (no tots els joves europeus 
han estat aturats a la frontera, i tots els estu- 
diants erasmus hi són presents). Una noia in- 
tenta llegir el manifest contra 1'Europa del capi- 
tal, per6 la seva veu a penes se sent: la gent can- 
ta i balla al ritme d'uns tambors que sota el le- 
ma "Percussió contra el sistema" anima un grup 
de diables molt marxosos (cultura tradicional o 
cultura de masses?). La gent esti  tranquil.la- 
ment asseguda a la gespa i més que una mani 
sembla una revetlla. ~ x i t  total: hem estat moltes 
vegades cinquanta mil! 

Ens costa marxar de Colom, perb quan ho 
fem -són les nou passades- ens topem amb una 
altra tribu que fins ara s'havia mostrat discreta: 
la policia antidisturbis. Al llarg de la manifesta- 
ció se'ls veia als carrers propers, perb de cop 
apareixen al bell mig de les rambles, en forma- 
cici d'embut, com si volguéssim filtrar els que 
van sortint de la marxa. Estan immbbils com les 
estitues del museu de cera proper i van vestits 
amb roba futurista: uniforme fosc, armes visi- 
bles i casc a l'estil Blade Runner ("Semblen els 
honles de Harrelson! ") . "QuP volen aquesta 
gent?", "La cosa acabar2 malament" ... No són 
pas jovenets arrauxats els qui pronuncien 
aquestes frases, sinó pacifics pares de família. 
Per si de cas, ens dirigim a un  bar proper a co- 
mentar la jugada: es tracta d'una taverna irlan- 

desa situada en ple barri gbtic, que evoca les ve- 
lles tavernes on es va coure el moviment anar- 
cosindicalista de fa un  segle -la rosa de foc- perb 
que també simbolitza la globalització del lleure 
urbi. Quan acabem de prendre una cervesa, la 
baralla campal est; muntada: a les rambles hi ha 
corredisses. 

Quan marxem, els més joves -els que han 
aconseguit fugir dels antidisturbis- es dirigeixen 
al Sot del Migdia, on els espera una nit de mÚ- 
sica amb l'heroi dels antiglobalitzadors -Mam 
Chao. El nostre fill de sis anys es resisteix a mar- 
xar -li agradaria veure en directe el seu cantant 
favorit- perb el consolem mostrant-li la placa on 
diuen que viu i el bar on diuen que canta de ve- 
gades (en el camí ens creuem amb un altre dels 
nostres fills ja més gran, que desfila amb el seu 
grup rere u n  gran titella). Pensem que feia 
temps que no es trobaven tantes generacions 
reunides en una mateixa marxa. Per al petit ha 
estat la seva primera mani i sembla felic: a l'es- 
tació de placa Catalunya juga a la pilota brasile- 
ra amb uns joves antiglobalitzadors (mentre 
unes dones que vénen del Corte Inglés es pre- 
gunten per quP hi ha tanta gent i tanta policia). 
Ja dalt del tren el nen acluca els ulls mentre ta- 
ral.leja el lema que ha aprPs: "No a 1'Europa del 
capiti" (sic). L'endemi els diaris parlaran de 
300.000 manifestants pacífics: "La més gran 
marxa antiglobalització". Durant tota la nit, al 
Sot del Migdia s'han escoltat sons mestissos: 
cantautors catalans i bascos, rai' magribí, rock 
transnacional i músiques del món. La mateixa 
varietat del públic assistent, que el periodista 
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veu reflectida en la varietat de races canines ... 
Els gossos com a metifora de l'antiglobalització? 

Un diumenge al passeig de Gracia 

"El movimiento antiglobalización se ha convertido 
en un huracán, en una gran fuerza autoorganizada 
en la que nada se deja al azar y en la que se aprove- 
chan todas las armas del sistema para combatirlo. Los 
antiglobales se han aliado con la Red de redes para 
difundir sus consignas, aunar sus mensajes y mante- 
nerse en constante contacto. Los organizadores de la 
campafia contra la reunión que el Banco Mundial iba 
a celebrar en Barcelona (suspendida por el temor a 10 
que se avecinaba), por ejemplo, llevan mucho tiem- 
po preparando el evento ..." ("Los soldados de la an- 
tiglobalización", El País, 19-6-01). 

Ja se sabia que la reunió que havia de fer el 
Banc Mundial a Barcelona s'havia suspes, per si 
de cas.. . Allb es podia entendre com una victb- 
ria del moviment contra el neoliberalisme: si 
mes no, quedava clar que ells no podien contro- 
lar el seu calendari tan tranquil.lament. El dis- 
sabte arribava de fora de Barcelona; em van ve- 
nir a recollir a l'estació de Sants i vam anar di- 

rectament cap a la rambla del Raval, on estava 
organitzat el plenari amb les conferkncies i in- 
tervencions dels diversos delegats de les organit- 
zacions que participaven a la contra-reunió. 
Quan vam arribar alli, en una tarda finalment 
assolellada i a m t ~  un agradable ventet, la cosa 
estava a punt de comencar. L'estrada, situada al 
capdavall de la Rambla i d'esquena al mar, pre- 
sidia l'espai, en el qual les cadires havien envai't 
gran part del centre del passeig, i ja estaven gai- 
rebé totes ocupades, així com la gespa de les vo- 
reres on, sota ler~ palmeres, s'asseien colles de 
joves, i alguns dc no tan joves. Encontres efu- 
sius, cares d'aleglia. Els habituals del lloc, entre 
els quals destacaven els paquis i, sobretot, els 
nens que corrien amunt i avall, havien quedat 
desplacats cap als costats, perb no per aixh van 
renunciar a fruir, els uns de la xerrada al carrer, 
aquesta vegada amb espectacle insblit inclbs, i 
els altres d'una activitat que aquests dies, a di- 
ferencia de la resta de l'any, els estava permesa: 
tirar petards, que van provocar més d'un ensurt. 
Després de les conferencies inicials, a cirrec dels 
personatges més rnediitics de la reunió, que van 
emmarcar la sit~~ació, analitzant el paper del 
Banc Mundial i de l'FMI, i van avanqar algunes 
propostes, com la de la taxa Tobin, van interve- 
nir, amb la diversitat de llengües i accents que 
corroborava que "una altra globalitzaci6 era 
possible", delegath de diferents moviments, en- 
tre els quals els dels indígenes afectats pel Pla 
Colbmbia, els brasilers de 1'MST (moviment dels 
treballadors rurals sense terra) o els de l'empre- 
sa Sintel, encara c.n plena lluita en aquells mo- 
ments, i que van electritzar forca l'ambient. 
Malgrat la forca que allí es vivia, les incerteses 
per la manifestació de l'endemh encara persis- 
tien, sobretot després de la campanya de crimi- 
nalització contra ~lquests "radicals" que la sen- 
yora Garcia Valdccasas i sus muchachos havien 
assajat (i que a la Cimera del mar< següent de- 
senvoluparien antb molta més forca, ajudats 
pels seus acblits locals). 

Perb quan l'endemi matí, amb un dia espa- 
tarrant, milers i milers de persones amb pintes 
ben diverses (des (fels joves amb l'aspecte carac- 
terístic de totes les "tribus" que es puguin ima- 
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ginar, tocant djambés de totes mides, fins a se- 
nyores com d'acció catblica, passant pels cu- 
rrants de tota la vida, funcionaris, mares es- 
forqades, acadkmics, feministes, alguns polítics 
de l'csqucrra multicolor, artistes, advocats, fa- 
nlilics ensantjoanades, respectables vells perde- 
dors de totes les batalles, etc., etc.) vam marxar 
passeig de Gricia avall, les incerteses es van aca- 
bar. Cintics, balls (alguns grupets semblava que 
encara continuaven la revetlla), consignes i, so- 
bretot, una tranquil-la determinació que calia 
fer alguna cosa, dominaven l'ambient. Nosaltres 
ens vam situar cap al que devia ser l'últim terc 
de la manifestaci6 i, fins arribar a l'altura de la 
Borsa, la cosa anava molt pacífica, malgrat que 
s'havien sentit rumors que per alli al darrere 
havien trencat alguns vidres. El dispositiu poli- 
cíac entorn de la Borsa era impressionant: la do- 
ble filera de tanques i de policies amb els nous 
unifornles de Blade Runer (perdoneu la reitera- 
ci6, per6 la iconografia no sembla casual. ..) te- 
nien la doble lectura de la provocació, al mateix 
temps que de la diafanitat simbblica, quedava 
molt clar "per qui treballen -és u n  dir- aquests". 
Sobretot, quan va coincidir que els emmascarats 
van arribar a la nostra altura i la van emprendre 
contra alguns comerqos d'allí mateix, i els polis, 
irnperttrrits. Va ser la gent de la manifestació 
mateix la que va intentar, als crits de "violencia 
no, violtricia no" -i amb un kxit relatiu, cal dir- 
ho- impedir l'acció dels "comandos misterio- 
sos". Quan vam arribar a la placa Catalunya ens 
van1 retirar, i poc després va passar el que tot- 
hom ja sap: sembla que les anomenades "forces 
de l'ordre" volien la seva traca final (al cap i a la 
fi, era Sant Joan!), i ho van aconseguir. 

Les dues manifestacions que hem evocat fins ara 
tenen una sitrie d'aspectes comuns: l'heteroge- 
nei'tat i varietat tant de personal que hi partici- 
pa, com de missatges que s'hi emeten, relacio- 
nats amb problemes de molt diferents nivells 
(locals, estatals, internacionals); la sorpresa, en 
general, per la quantitat de gent que hi va; el se- 
guiment mediitic, dins el qual els intents de cri- 

* .  'fi. 
P 
t.; 

minalització dels manifestants per part d'algu- 
nes autoritats hi ocupen u n  lloc central; el 
caricter pacífic de les manifestacions, en les 
quals la violencia, en diferents graus, queda 
acotada i, en gran part, prové d'elements forans 
a l'organització; o l'especial rellevincia dels as- 
pectes lúdics en el context del ritual polític que 
és tota manifestació. Excepte pel que fa a la pri- 
mera qüestió, que era ben clara a ambdues ma- 
nifestacions, i a aquesta darrera, que en parla- 
rem després, per a les altres assenyalades podem 
constatar també algunes diferencies. 

Una diferkncia important és que no és el ma- 
teix, evidentment, 30 mil que 500 mil perso- 
n e ~ . ~  Ja el juny del 2001 hi va haver una certa 
sorpresa per la massiva (encara que relativa, si 
la comparem amb la següent) resposta dels ciu- 
tadans a la convocatbria, tenint en compte que 

2. Citem les xifres més properes a les donades pels 
organitzadors per all6 de la confianca que ens ofereixen 
les diferents fonts i per una certa lbgica comparativa si 
comptem que a les manifestacions contra els assassinats 
de M. A. Blanco i E. Lluch hi va haver un milió de per- 
sones, com es va dir. 
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el motiu central no responia a un problema con- 
cret que en aquell moment estigués gaire calent. 
El moviment de resistkncia contra el neolibera- 
lisme (MRN)' va saber aprofitar l'ocasió per con- 
solidar-se i contactar amb els ciutadans, i un 
sector significatiu d'aquests sembla que van per- 
cebre que allb els interessava. Perb la sorpresa 
va ser més gran el marc del 2002, per més que 
fos clar per a molta gent que atks el context de 
la Cimera i de les immediates mobilitzacions an- 
teriors aquella també seria massiva. 

Pel que fa a les diferitncies respecte al segui- 
ment medihtic i a la violkncia, creiem que és 
mes pertinent analitzar els dos aspectes conjun- 
tament. Encara que el to general d'identificar 
-aquí, sí- "moviment antiglobalització" amb 
grups marginals i violents persisteix en els dos 
casos, en el segon cas apareix de forma més ma- 
tisada: l'exemple de la televisió local pública de 
Barcelona, BTV, que el marc del 2002 dóna una 
informació no només forca objectiva, sinó tam- 
bé exhaustiva i puntual de les diferents activi- 
tats, és significatiu del que diem. Altres diferkn- 

cies les hauríem de situar segurament en els di- 
ferents posicionaments dels actors: en el primer 
cas, les autoritats locals sembla que estaven 
frustrades, perquk la suspensió de la reunió del 
Banc Mundial "treia oportunitats a la ciutat" i, 
després del que havia passat a Gotteborg, te- 
mien els possibles aldarulls; el govern autonb- 
mic no va tenir una posició massa rellevant; la 
inefable delegada del govern central i, per tant, 
aquest mateix, va intentar posar tanta zitzhnia 
com va poder, inclosa la provocació dels "esca- 
mots emmascarats", per posteriorment defugir 
tota responsabilitat política pels actes de violitn- 
cia (que sens dutrte la tenia, i no només per la 
trencadissa de vidres, sinó sobretot per Ics agres- 
sions a les persorles), cosa que va provocar un 
cert escandol medihtic; mentre que a l'interior 
de l'MRN, on hem de tenir en compte l'autono- 
mia dels diferents grups i col.lectius, les discus- 
sions sobre el rol de la violkncia ja eren prou vi- 
ves. Pero no s'havia arribat al consens del marc 
d'enguany d'intentar controlar-la i de manera 
majorit&ria, no només des d'un punt de vista 
thctic o estratitgic, sinó també per raons més de 
fons, de concepcio del moviment. 

Així, mentre al marc del 2002 la diferent po- 
sició de 1'MRN va ser la que acabem d'exposar, 
el govern central es va mostrar molt més bel-li- 
gerant, amb la b~uta l  ocupació policíaca de la 
ciutat (malgrat que es va veure obligat a pactar 
moltes coses) i l'incendiari discurs criminalitza- 
dor de qualsevol que fos sospitós d"'anticimeraM; 
el govern autonb~nic, malgrat reculades d'ulti- 
míssima hora, es va sumar a aquestes "alegres" 
desqualificacions (serh aixb fruit de l'empremta 
Mas?); i el govern local, potser més tranquil per- 
que la ciutat tornciva a tenir un dels seus mo- 
ments de glbria medihtics i podia fer els negocis 
que sempre suposa aquest tipus de reunions, i 
donat el context polític tant catalh i espanyol 
com europeu, que obligava la forca política ins- 
titucional d'esque~res majoritaris a diferenciar- 
se clarament de la seva corresponent de dretes, 
es va mostrar més ambivalent, i fins i tot colela- 
borador, almenys amb alguns sectors i activitats 
proposades per 1'MRN a Barcelona. En vista de 
l'kxit i la tranquil.litat total de la manifestacid 
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(malgrat que a última hora la policia no es va 
poder reprimir de muntar algunes escaramus- 
ses), si bé una part de la premsa va continuar 
amb el mateix to de convertir aquests incidents 
tan minsos en tota la notícia, una altra part va 
destacar "el civisme", "l'aspecte festiu" i "l'e- 
xcmple dels ciutadans de Barcelona". 

Que ha passat en els mesos que van de juny 
del 2001 a marc del 2002 perquP a Barcelona es 
mobilitzin en una setmana centenars i centenars 
dc milers de persones? Apuntarem alguns dels 
principals aspectes que creiem s'han de tenir en 
compte. En primer lloc, cal considerar la prbpia 
capacitat d'incidkncia de 1'MRN en el qual hi ha 
hagut un  treball continu de reflexió i organitza- 
ci6 que, gricies a 1'6s intensiu de les noves tec- 
nologies de la comunicació, s'ha anat estenent 
pel m6n com una teranyina. Hi ha dos moments 
d'inflexió en aquest moviment, que són GPnova 
i Porto Alegre: mentre que en el primer cas es 
mostra tota la seva forca i capacitat de convo- 
catbria, pera també tots els problemes entorn a 
la violPncia (quP s'ha de fer davant un  terroris- 
me d'Estat com van ser els assalts, al més ranci 
estil feixista, de la policia de Berlusconi? Orga- 
nitzar l'autodefensa? La resistPncia passiva?), en 
el segon cas, ha de superar les dificultats d'anar 
elaborant propostes alternatives al neoliberalis- 
me des del front comú dels seus damnificats, 
per6 precisament perque aquests són tants -una 
gran part de la humanitat-, des d'experikncies i 
interessos molt diversos. Sens dubte, tot aixb 
contribueix a una maduració del moviment que 
li ha permils connectar amb sectors socials cada 
cop més amplis. I aixb es reflecteix en la presen- 
cia dels tres blocs que hi havia a Barcelona: 
mentre el bloc que podem considerar central en 
1'MRN seria "Contra 1'Europa del Capital", tam- 
bé hi ha nuclis originaris del moviment als altres 
dos blocs, pero s'hi han afegit prou forces noves 
com per configurar el de "Per 1'Europa de les na- 
cions" i el del "Fbrum Social de Barcelona": la 
presencia de partits i sindicats, és a dir, de forces 
polítiques institucionals, en aquest últim, ens 
sembla significativa dels fluxos de l'hegemonia 
politicocultural; la presencia de 1'MRN a la so- 
cietat és prou important com per no quedar-ne 
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fora i, com totes les altres forces i grups, inten- 
tar influir-hi des de dins. 

Perb els canvis en 1'MRN s'han de relacionar 
també amb el que ha anat passant en el context 
internacional. Els fets de 1'11 de setembre als 
EUA són l'excusa perfecta perqui. el grup d'ex- 
tremistes de dreta que governen aquell país 
llencin una ofensiva, tant contra la seva pobla- 
ció (atacant les garanties jurídiques més ele- 
mentals i, en definitiva, drets democrktics i so- 
cials bisics) com per controlar noves zones es- 
tratPgiques i consolidar aliances que els assegu- 
rin l'expansió del seu negoci de les energies bk- 
siques: en aquest context s'ha d'entendre -tam- 
bé- la guerra de llAfganistan i la seva posició so- 
bre Palestina. És tan descarada la manipulació 
dels morts de 1'1 1 de setembre i el discurs que la 
sosté, que es podria dir que una part significati- 
va de la població, després d'un període de des- 
concert, ha reaccionat en contra o, com a mí- 
nim, amb la desconfianca que li confirma que 

3. Hem decidit referir-nos d'aquesta manera al con- 
junt de l'anomenat "moviment antiglobalització", per 
no haver-ho de posar així cada vegada, i perqui. global- 
ment (i perdoneu el joc de paraules) no és antiglobalit- 
zador, sinó que planteja la resistkncia al neoliberalisme 
i "que un altre món és possible". No l'anomenem tam- 
poc Moviment de ResistPncia Global (MRG) perqui. el 
nom correspon a un conjunt d'organitzacions i col.lec- 
tius que constitueixen una part substancial del movi- 
ment, per6 no la seva totalitat. 
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dels polítics institucionals no  se'n pot esperar 
res: evidentment, aixb ha passat més fora -mal- 
grat les "col~laboracions incondicionals" dels go- 
verns- que no dins dels EUA, on una socialitza- 
ci6 política majoritiria i altres elements idio- 
sincritics en dificulten una visió critica. També a 
Europa, el camí que ha portat cap a la Cimera de 
Barcelona ha aconseguit posar en guirdia molts 
ciutadans, que ja no es deixen enganyar per la 
suposada bondat de les privatitzacions, després 
d'experimentar en prbpia carn el desgavell dels 
ferrocarrils britinics o les elkctriques espanyo- 
les, per posar dos exemples significatius. 

Els ciutadans que van sortir al carrer la set- 
mana de marq tenien, també, altres raons: unes 
tenien relació amb els nivells de precarització de 
la vida (encara emmascarats pel nivell de con- 
sum) que s'estan assolint a Espanya en els Ú1- 
tirns anys, amb les polítiques del govern central 
i els seus incondicionals del govern catalh, que 
juguen amb les coses més elementals: la vida 
(alt índex d'accidents laborals o regressió en ser- 
veis sanitaris), l'habitatge (el que més s'ha enca- 
rit dlEuropa), la feina (la més precaritzada d'Eu- 
ropa), l'aigua i la seguretat en el medi ambient 
(PHN, tracte de privilegi a les Elkctriques -cas 
Llagostera com a exemple-, incompetkncia da- 

vant situacions d'emergkncia.. .) o l'ensenya- 
ment. És a dir, hj ha una preocupació, més ver- 
tebrada en uns c~ksos, i més difosa en altres, da- 
vant tots aquests atacs a les condicions de vida 
de la majoria de la població. Sobretot quan fins 
i tot en sectors dc les hmplies capes mitjanes, al- 
gú pot comprovar ja que disposar d'uns quants 
calerons més per consumir potser no compensa 
el ritme de vida infernal que imposa la "sagrada 
competitivitat": el fet d'haver de treballar tot el 
dia pot significar no comprometre's en unes re- 
lacions de sociabilitat bisiques mis  o menys es- 
tables (des de l'individu -singles-, o els grups fa- 
miliars) o bé, quan aquestes existeixen, i sigui 
quin sigui el model, que transcorrin en un am- 
bient d'incomunicació i de tensions continues, 
de manca d'espais d'atenció (per a un  mateix i 
per als altres), de relació, etc. La fragilitzaci6 de 
les relacions socials elementals i, per tant, de les 
persones (que es formen sobre aquest teixit de 
relacions socials) que aixb suposa, unifica, en els 
seus efectes, aqucsts sectors amb aquells altres 
que, no ja per elevar el seu nivell de consum, si- 
nó per pura supervivkncia, es veuen obligats a 
un  ritme encara superior d'alienaciÓ4 de la prb- 
pia existPncia. Podríem considerar com a indica- 
dors d'aquesta fragilització problemes que ma- 
nifesten grups es1)ecialment sensibles, com són 
els infants i adolescents, sigui a l'escola (un  lloc 
on hi passen tots), on molts dels conflictes sor- 
gits aquests darrers anys sembla que acaben re- 
metent-nos, sigui considerant els preocupants 
índexs de malestars psicosomhtics no explicats 
que s'han trobat cn les Últimes recerques sobre 
la seva salut, que potser per aquí podrien co- 
menqar a trobar una certa via d'e~plicacici.~ 

A tot aixb cal afegir els discursos i comporta- 
ments que tenen a veure amb la cultura política 
dels diferents grups. Els mateixos que la pobla- 
ció pot identificar amb les multinacionals, la 
banca i, en definitiva, les agressions que com- 
porten tot aquest malestar més o menys difós; 
els mateixos que IPO tenen cap mena de respec- 
te per la divisió de poders de 1'Estat; els que es 
tapen les vergonyes de les petites o grans cor- 
rupcions entre ells, etc., aquests són els que 
munten tot l'aparat i el setge policíac que impe- 
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deix el normal funcionament de la ciutat durant 
aquella setmana, que fan tot tipus de pressions 
per identificar els que s'oposen als seus designis 
com a marginals, terroristes, els que intenten 
posar la por al cos a qui gosi moure's de casa.. . 
i, a sobre, pretenen donar llisons de democricia! 
El fet que el sector hegemhnic de les dretes que 
ens governen hagi mamat la cultura política del 
franquisme, que hagi pujat al carro de la de- 
rnocrhcia quan ha vist que era l'única manera 
de defensar els seus privilegis, per6 que l'enten- 
gui de la manera més restringida possible (els 
vots cada x anys i poca cosa més), i a sobre vul- 
gui exhibir "la fe dels conversos", creiem que 
explica també la reacció massiva dels ciutadans 
de Barcelona. Al cap i a la fi, hi ha altres cultu- 
res polítiques, que des de fa molts anys han tin- 
gut la democricia com u n  dels seus elements co- 
muris bksics que, pel que sembla, continuen 
arrelades i es van renovant al si de la població, 
encara que potser només es manifestin quan els 
sectors que les sostenen veuen que no es tracta 
tan sols de jugar amb elles, en el mercat de la po- 
litiqueria quotidiana en qui., per desgricia, s'ha 
convertit "la política" moltes vegades, sinó quan 
sembla que hi ha alguna proposta que val la pe- 
na. O potser, simplement, perqui. la sensació 
dlimpotPncia davant tanta provocació xulesca 
havia d'expressar-se d'alguna manera i sortir al 
carrer era la resposta que a moltes persones les 
pedía el cuerpo. 

manifestacions anti-Otan de principis dels vui- 
tanta, la Diada del 77, la vaga dels tramvies del 
57, fins arribar al moviment anarcosindicalista 
de principis de ~ e g l e ) , ~  l'impacte de les dues ma- 
nifestacions que acabem de descriure entronca 
amb un nou tipus de moviments socials transna- 
cionals, sorgits a la llum pública arran dels fets 
de Seattle (novembre del 99). Es tracta de movi- 
ments batejats amb qualificatius diversos -"anti- 
mundialització", "antiglobalització corporativa", 
"resistkncia global", "fbrum social mundial", "te- 

De Seattle 1999 a Barcelona 2002, passant 
4. Ai.. . ja ha hagut de sortir un  d'aquests conceptes 

per Porto Alegre 2001 que ens volien fer oblidar! 

"Somos parte de um moviment0 en crescimento a par- 
tir de Seattle. Desafiamos as elites e os seus processos 
antidemocráticos, representados no FÓrum Econ6mico 
de Davos. Viemos a compartilhar nossas lutas, trocar 
experisncias, fortalecer nossa solidariedade e manifes- 
tar nosso rechaqo assoluto i s  políticas neoliberais da 
presente globalizaq50" (Crida de Porto Alegre, gener 
2001, citat a Seoane 6 Taddei 2001: 284) 

Malgrat que la premsa de Barcelona va subratllar 
alguns precedents en la histbria dels moviments 
socials de Catalunya (la vaga general del 88, les 

5. Sobre la fragilització de les persones que implica el 
neoliberalisme, sobretot pel que fa a les exigkncies la- 
borals (dedicació, disponibilitat, mobilitat, etc.) vegeu 
l'analisi del model americi de Sennet (2000) i del mes 
centrat en la realitat europea i espanyola dlAlonso 
(2002). Pel que fa a la hiphtesi que la infincia i ado- 
lesckncia es pot veure fragilitzada per la manca d'espais 
d'atenció i relació vegeu Romaní 6 Gonzalez (2002) i 
l'última enquesta de 1'IMS (2002) 

6.  Que va rebatejar Barcelona com la Rosa de Foc, el 
símbol que el moviment del 2001 va voler recuperar 
com a símbol de la nova contestació. Vegeu, en aquest 
sentit, la web que serví per convocar els actes en contra 
l'avortada cimera de 1'FMI: www.rosadefoc.org. 
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ranyina" (web movements), etc. Ja hem dit que el 
nom més popular -"antiglobalitzaciÓ"- és enga- 
nyós, perquP emmascara el fet que aquests mo- 
viments no s'oposen a la globalització tout court, 
sinó a la seva apropiació per part de corporacions 
transnacionals. Encara que en un altre lloc hem 
proposat una qualificació més neutra - "novís- 
sims moviments socials" (Feixa, Saura 6- Costa 
2002)-, el terme que ens sembla més apropiat 
utilitzar aquí és el de "moviments de resistPncia 
al neoliberalisme" (MRN) .' 

En un llibre recent, Manuel Castells -tebric 
tant dels nous com dels novíssims moviments 
socials- caracteritza els MRN per la seva orga- 
nització en xarxa i la utilització massiva que fan 
d'Internet: "El ciberespacio se ha convertido en 
un ágora electrónica global donde la diversidad 
del descontento humano explota en una cacofo- 
nia de acentos" (Castells 2001: 160). En la Babel 
postmoderna, la xarxa és tant una infraestruc- 
tura com una forma d'organització social (de la 
mateixa manera que la fibrica va ser per al mo- 
viment obrer infraestructura material i estructu- 
ra política). La xarxa vehicula també noves su- 
perestructures culturals, en la mesura que difon 
els imaginaris de l'era digital i possibilita un  nou 
tipus d'internacionalisme (replica del que va 
sorgir al segle XIX). En aquest cas, la solidaritat 
nord-sud desplaga la solidaritat de classes i els 
vincles virtuals se superposen als contactes físics 
o epistolars. L'altre tret distintiu de 1'MRN és el 
seu ressb mediitic, que acostuma a anar associat 
a l'organització de marxes en protesta contra les 
cimeres dels organismes internacionals: Banc 
Mundial, Fons Monetari Internacional, Organit- 

zació Mundial del Comerg, Unió Europea, etc. 
Encara que és problemitic establir una perisdit- 
zació única, poden distingir-se tres grans fases 
en la curta cronologia de lfMRN, que proposem 
anomenar, respectivament, de latkncia, d'e- 
mergkncia i de maduració (vegeu Figura 

a)  La fase de latencia comprkn la darrera 
dkcada del segle XX. Convé recordar que el 89 
havia caigut el mur de Berlín i durant la prime- 
ra meitat dels noranta el fantasma del cornunis- 
me real s'havia andt fonent (la qual cosa va ins- 
pirar alguns epígons del capitalisme per procla- 
mar "la fi de la llistbria"). El mateix Castells 
(2000) ha recordat que el canvi en les formes i 
els discursos de la protesta es van deixar sentir 
per primer cop a Chiapas, al gener del 94 (coin- 
cidint, significativament, amb l'entrada en vigor 
del tractat de lliure comerg entre Mkxic i els Es- 

- 

7. El concepte "resistkncia global" és molt suggeridor 
des d'un punt de vista tebric, perque evoca la circulari- 
tat histbrica entre hegemonies i contrahegemonies a es- 
cala transnacional, per6 es pot confondre amb una part 
de 1'MRN. Sobre el concepte de resistkncia, aplicat al 
moviment obrer, vegeu Thompson ( 1977). 

8. Per elaborar aquesta periodització ens hem basat 
en Juris 2000; Seoane 6. Taddei 2001 i 2002; Feixa, 
Saura 6 Costa 2002. l'ambé hem utilitzat un dossier de 
premsa sobre les principals marxes. 

9. Pel que fa a Caralunya, feia temps que diverses 
ONG estaven implicades en campanyes de condonació 
del deute extern i ampliació al 0'7% del PIB dedicat a 
projectes de desenvolupament: amb el temps anirien 
creant una xarxa en que confluiren militants cristians, 
cooperants post-68 i joves activistes dels nous centres so- 
cials que havien proliferat arreu del país. 
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Figura 1. Novíssims moviments socials: una cronologia 
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tats Units), quan el subcomandant Marcos es va 
aixecar al capdavant d'un exercit zapatista que 
aviat va donar mostres de no ser una guerrilla 
classica (per aixb s'ha parlat de "la primera 
guerrilla postmoderna"). Per una banda, el za- 
patisme va mostrar la seva voluntat de combatre 
amb la informació més que no pas amb les ar- 
mes (Marcos va utilitzar des del primer moment 
Internet per difondre els seus missatges poetics). 
D'altra banda, la protesta es basava en una xar- 
xa descentralitzada de grups de solidaritat que 
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Humanidad y contra el Neoliberalismo 

I Marxa Europea contra l'atur, la 
precarietat i l'exclusió 
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Humanitat i contra el Neoliberalisme 

Mobilització contra I'AMI (Acord 
Multilateral d'Inversions) 

I Dia d'Acció Global 
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Mobilització contra el Deute Extern 

Marxa anti Forum Economic Mundial 

V Dia d'Acció Global 

Marxa Mundial de les Dones 
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No a 1'Europa del Capital. 
Una altra Europa es possible 

van proliferar per Mexic i per tot el món occi- 
dental. Tot plegat va confluir al juliol del 96 en 
el I Encuentro Intercontinental por la Humani- 
dad y contra el Neoliberalismo, que va tenir lloc 
a la finca La Realidad de Chiapas i va congregar 
3.000 representants d'organitzacions civils de 
tot el món. L'encontre va ser convocat per In- 
ternet i va tenir continultat el juliol del 97 amb 
una segona trobada a Barcelona (que d'aquesta 
manera entrava en la geografia de l'antiglobalit- 
~ a c i ó ) ~ .  
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Paral-lelament a la conversió del zapatisme en 
una guerrilla desmilitaritzada, els organismes fi- 
nancers internacionals treballaven per la creació 
d'un nou ordre econbmic capaq de suprimir les 
barreres que s'interposen al lliure comerq a es- 
cala mundial. A principis del 97 es comencen a 
difondre els esborranys de lfAcord Multilateral 
d'Inwersions (AMI) que s'estava negociant en 
secret al si de l'organització per al Comerq i el 
Desenvolupament Econbmic (OCDE). El docu- 
ment es va considerar ben aviat la Biblia del nou 
capitalisme transnacional.1° Al mateix temps, a 
Eurspa s'aprovava el tractat de Maastrich i es 
comencava a qüestionar les consequPncies d'u- 
na unió exclusivament econbmica. L'estiu del 
97 es va dur a terme la primera Marxa Europea 
contra l'Atur, la Precarietat i l'ExclusiÓ, impul- 
sada per sindicats i organismes de drets humans, 
que va confluir en una manifestació de 50.000 
persones a Amsterdam. El procés de globalitza- 
ció dels capitals anava del bracet amb el procés 
de globalització de la solidaritat: les principals 
ONG anaven perdent les seves arrels nacionals i 
es convertien en organismes transnacionals que 
actuaven en xarxa. Fou Internet el que va per- 
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metre que la informació sobre tots aquests pro- 
cessos es difongués ripidament i comencessin a 
organitzar-se diverses campanyes per oposar-se 
als intents de desregulació dels mercats laborals, 
comercials i financers. Així, el maig del 98, amb 
motiu de la reunió ministerial de lfOrganitzaci6 
Mundial del Comerq (OMC) a Ginebra i del se- 
gon encontre del G8 a Birmingham, va tenir lloc 
el I Dia d'AcciÓ Global dels Pobles. La convo- 
catbria, que tindria continuitat en els anys se- 
güents, inaugurava un nou tipus d'acció de pro- 
testa, qualificada de "global" tant per la seva 
ubicació en ciutats de tot el planeta com per la 
seva direcció a una audiencia universal. Es trac- 
tava d'actes sobretot simbblics, que recuperaven 
formes imaginatives com les que havien propo- 
sat els situacionistes dels anys 50, la més em- 
blemitica de les quals va ser l'atac als restau- 
rants McDonalds pcr part del camperol francks 
José Bové i la seva Conféderation Paysanne. Els 
efectes negatius de la desregulació dels pai'sos de 
l'est, la crisi dels tigres asiatics i els conflictes al 
tercer món, van acabar provocant que el centre 
de l'escenari es desplacés cap a la perifkria: el 
Moviment dels Sense Terra (MST) del Brasil feia 
sentir la veu del sud; l'agost del 99 se celebrava 
a Bangalore (Índia) la I1 Conferencia d'Acci6 
Global dels Pobles, que mostrava la conflukncia 
entre ONG occidentals i grups de base. 

b) La fase d'emergencia comenqa abrupta- 
ment a Seattle el novembre del 99, amb el que 
alguns han considerat la primera gran batalla . 
entre els representants del nou ordre mundial i 
els "soldats de l'antiglobalització" o fins i tot "l'i- 
nici del nou mil.lennif' (Seoane 6- Taddei 2001: 
111). A la ciutat nord-americana -bressol del 
yrunye i de Microsoft- 1'OMC havia convocat l'a- 
nomenada Ronda del Milalenni, negociacions 
tendents a l'establiment d'unes noves regles per 
a la liberalització del comerq mundial. La infor- 
mació circuli ben aviat per la xarxa i els repre- 
sentants de l'anomenada societat civil interna- 
cional van impulsar una declaració contra un  
mercat global regulat per corporacions. Gricies 
a una potent llista de distribució per internet 
(Stop WTO Round) es va anar configurant una 



La protesta teatral: els grans titelles. 

Amplia coalició en la qual van confluir les Xar- 
xes dlAcciÓ Directa que hem vist moure's fins 
ara, ONG tradicionals, hereus de l'activisme 
coritracultural i joves ciber-grunge. Unes 50.000 
persones de diversos palsos occidentals van acu- 
dir a la crida i es van manifestar pels carrers de 
Seattle, i van aconseguir el seu objectiu de boi- 
cotejar la reunió i aturar els acords: "Les imatges 
rnediitiques de marionetes gegants, gasos la- 
crimOgens i lluita de carrer entre manifestants i 
policies van ser emeses per tot el món, recla- 
mant l'atenció pública tant per 1'OMC com per 
la fornia nova de protesta. Seattle va esdevenir 
un símbol i un  crit de guerra per a una nova ge- 
neracici d'activistes, al temps que xarxes orga- 
nitzades contra la globalització corporativa 
e~iiergien per tot el globus" (Juris 2000: 1). 

La "novetat" de Seattle era triple: en primer 
lloc, fou la primera protesta d'abast mundial 
convocada per Internet, bo i utilitzant tictiques 
de boicot relativament noves que es convertiren 
en models per a futures marxes (les columnes 
de colors que conflui'ren en el centre, les grans 
tortugues bloquejant els carrers, la comunicació 
a travks de telkfons mbbils, etc.); en segon lloc, 
fou el punt de trobada d'una constel.laciÓ d'or- 
ganitzacions civils, entitats polítiques i xarxes 
informals que fins llavors no eren encara cons- 
cients de formar un nou tipus de moviment so- 
cial; en tercer lloc, feia temps que un moviment 
d'aquesta mena no guanyava la batalla (aconse- 
guint el seu objectiu de provocar la suspensió de 
la reunió). Seattle 99 -com París 68- es conver- 
tí en un topos recurrent, en un símbol, per a mo- 
bilitzacions posteriors: "Lo que vimos en Seattle 
duranre 10s tumultuosos dias de noviembre de 
1999, y luego en Davos, Washington DC, Fila- 
delfia, Los Angeles y Praga, fue el florecimiento 
de un nuevo movimiento radical en Norteamé- 
rica y en el mundo: ruidoso, anárquico, interna- 
cionalista, bien informado y, en cierta forma, 
mis imaginativo y flexible que las erupciones 
populares de décadas recientes" (Cokburhn 8- 
St. Clair 2001: 141). 

Per continultat o simple mimetisme, durant 
l'any 2000 es van generalitzar convocatbries 
semblants en ciutats dels cinc continents: cada 

cimera important de Nacions Unides (Bangkok), 
1'FMI (Washington), el G8 (Okinawa), el Fbrum 
Econbmic Mundial (Melbourne) i la Unió Euro- 
pea (Niqa) eren ocasió per a cimeres alternatives 
on es desplegaven els variats recursos materials 
i simbblics de 1'MRN. El setembre del 2000, a 
Praga, la cimera de 1'FMI i del BM suscitk la cri- 
da per convertir la capital txeca en "la Seattle 
dlEuropa" amb motiu del V Dia dfAcciÓ Global. 
15.000 manifestants arribats en tren i autobús 
van convergir a Praga -entre ells molts joves ca- 
talans i del sud d'Europa. La participació de 
grups com Tute Bianche (renovadors del folklore 
de la protesta, amb les seves pintures i gesticu- 
lacions), o Jubileu 2000 (grup cristii que defen- 
sa la condonació del deute extern) va ampliar la 
base de la resisthcia, que va fonamentar el seu 
kxit en la utilització d'Internet, telPfons mbbils i 
moviments ripids (que van desconcertar una 
policia postcomunista acostumada a manifesta- 
cions clissiques). Paradoxalment, la lliqó que les 

10. Noam Chomsky (1994) va teoritzar les bases d'a- 
quest "nou ordre mundial", en un llibre que es conver- 
tiria en la biblia dels antiglobalitzadors. 



La protesta grlifica: grafits okupes a l  
passeig de Colom. 

corporacions reunides al castell de Praga van 
aprendre fou la de "reunir-se menys físicament 
i més als ciberterritoris" -per videoconferkncia o 
xat- que inspirarien noves formes de boicot per 
part de hackersactivistes de l'antiglobalització 
(Enguita 2000). 

c) La fase de maduració de 1'MRN es pot dir 
que comenla el gener del 2001, a Porto Alegre 
(Brasil). Fins aquell moment, les mobilitzacions 
havien estat més reactives que propositives: es 
tractava de qüestionar un  model de globalització 
corporativa més que no pas de proposar un  mo- 
del alternatiu. Tant el calendari com la localitza- 
ció de les protestes estaven marcats per l'agenda 
dels organismes financers internacionals. L'es- 
trella d'aquests organismes era l'anomenat Fb- 
rum Econbmic Mundial, que des de feia uns 
anys congregava cada hivern a Davos (Sui'ssa) 
un  grup selecte de líders econbmics i polítics del 
món ric. ATTAC (Associació per una Taxa Tobin 
dfAjuda als Ciutadans), que s'havia creat a París 
el 2000 per iniciativa de Le Monde Diplomatique, 
va proposar organitzar un  Fbrum Social Mun- 
dial, una mena de Davos alternatiu. La ciutat de 

Porto Alegre, al sud del Brasil, on governa l'es- 
querra amb un programa renovador basat en la 
democricia participativa, va acollir amb entu- 
siasme la iniciativa. Mentre al fred hivern de 
Davos els gurus de la globalització discutien me- 
sures liberalitzadores, l'anomenada "primavera 
de Porto Alegre" va atreure 5.000 delegats de tot 
el món, amb l'objectiu de consensuar una de- 
claració alternativa, signada per un  centenar 
d'organitzacions sindicals, ecologistes, campero- 
les, de dones, estudiantils, polítiques, de coope- 
ració, religioses, etc. Aquesta declaració, cone- 
guda amb el nom de "Crida de Porto Alegre", 
criticava la globalització neoliberal, propugnava 
mesures per a una ,c;lobalitzaciÓ més justa, i do- 
nava carta de naturalesa al nou tipus de movi- 
ment comparat amh la Babel bíblica: "Toda pa- 
lavra parece pobre para dar conta dessa fabulo- 
sa 'Babel' onde, contrariando a parábola bíblica, 
a tumultuada diversidade de movimentos, sen- 
sibilidades e idiomas compartilhou idéias e 
ac;6es0 (Seoane €i Taddei 200 1 : 15 1). L'altra no- 
vetat de Porto Alegle fou que, per primer cop, 
representants d'ambdós Fbrums van fer un  de- 
bat, mitjanqant una videoconferhcia transmesa 
per la televisió regional: fou un dihleg de sords, 
per6 mostrava que els globalitzadors prenien en 
compte el discurs dcls globalitzats (encara que 
fos també per cercar noves vies de legitimació de 
les institucions del poder mundial). 

Durant la resta del 2001 s'anirien succeint les 
mobilitzacions en llocs allunyats del planeta, se- 
guint el model de ctrnfrontació de Seattle més 
que no pas el de Ports Alegre: la caravana zapa- 
tista de Mkxic al marc;; l'avortada cimera anti- 
BM de Barcelona el juny (substitui'da per una 
mena de conferkncia virtual); la cimera anti-UE 
de Gotteborg; i sobretot la cimera anti-G8 de 
Ghova .  Aquesta darrera representh una decisi- 
va crui'lla, tant pel que fa al model de marxa ur- 
bana com pel que fa a l'efectivitat de les mesu- 
res repressives practicades pels carabinieri (Riera 
2001). La "batalla de Gknova" és recordada pel 
primer mirtir de 1'MNN -Car10 Giuliani- i tam- 
bé per les diverses cales de la lluita: la cara ins- 
titucional representada pel Fbrum Social de Ge- 
nova (versi6 local del Fbrum de Porto Alegre, 



La protesta unusical: 
percussid contra el sistema. 

organitzador de la marxa); la cara alternativa 
d'un nou tipus de desobedicncia civil (les gra- 
notes blanques de Tute Bianche i les accions sor- 
presa dels Invisibles); i la cara violenta del fan- 
tasmagbric Black Block (utilitzada per la policia 
per justificar la repressió). Després de Genova, 
Internet es va omplir de missatges que cercaven 
dc construir una veritat alternativa a la crimina- 
litzacici dominant als nzass media (com la crbnica 
de Stefano que citem més endavant). Perb tam- 
be cs va comencar a qüestionar des de dins de 
1'MRN el risc de no distanciar-se de les tictiques 
de guerrilla urbana: "Nuestro movimiento goza 
ahora de gran ascendencia moral. No podemos 
darnos el lujo de perderla" (Bello, citat a Riera 
200 1 : 304). El I1 Fbrum Social Mundial, celebrat 
de nou a Porto Alegre al gener de 2002 amb una 
participació més implia que la primera, la pací- 

4 fica i festiva marxa de Barcelona el marc del ma- 
teix any, i els intents de les corporacions de cer- 
car espais de diileg i negociació, són exemples 
del fet que la histbria encara molt jove de 1'MRN 
entra en una fase de (problemhtica) normalitza- 
ció. 

Moviments socials: el retorn del ritual? 

"Migliaia di persone assolutamente pacifiche, un cli- 
rna meraviglioso (mi ricordava i miei campi scout) si 
discuteva si cantava si stava bene insieme. Scout, mi- 
litanti, volontari e professionisti e venerdi mattina 
iniziamo le piazze tematiche in una citta blindata: le 
varie associazioni si troveranno sparse nella citth per 

fare un assedio festoso con danze, performance e slo- ~ 
gan alla famosa linea rossa ..." (Stefano, Breve racconto I 

d i  Genova, e-mai1 rebut per internet, 01-08-01). 
I 
I 

Ens volem deturar un  moment en l'anhlisi 
d'un aspecte clissic en l'antropologia política, 
com és el del ritual i el simbolisme polítics. 
L'anhlisi del ritual ha estat un  dels camps bisics 
de l'antropologia, i el seu caricter ha tingut di- 
verses interpretacions que, cenyint-nos només 
als corrents clhssics de la disciplina i de manera 
ben esquemitica, podríem dir que són les se- 
güents: a )  el ritu com a forma de mediació entre 
els espais profi i sagrat, com a forma de codifi- 
car les relacions entre els homes i les forces so- 
brenaturals; b) el ritual com a acció social, com 
a forma de manteniment i reforcament dels vin- 
cles socials, més enlli de les diferents posicions 
que ocupin els membres d'una cultura o grup, i 
contribuir així a la preservació de l'ordre social; 
i c) el ritual com a mecanisme per regular i re- 
duir les angoixes existencials, és a dir, no  sols 
com una forma de donar u n  cert ordre i llegibi- 
litat a l'entorn en qui? desenvolupen la vida els 
éssers humans, sinó també als seus propis afec- 
tes i sentiments. Creiem que la concepció del ri- 
tual com a acció social és Útil per a la seva an i -  
lisi, perb més des d'una bptica conflictualista i 
constructivista que no pas l'estructural-funcio- 
nalista més ortodoxa, i tenint en compte, a més, 
l'afirmació weberiana segons la qual per garantir 
l'eficicia de qualsevol tipus de poder o d'influkn- 
cia que es vulgui tenir a la societat cal desenvo- 
lupar-10s a través dels rituals. Com diu Icertzer 



(1992: 80): "De fait, le rituel devrait Ctre consi- 
déré comme une part nécessaire de tout mou- 
vement politique, qu'il s'agisse de perpétuer le 
statu quo OU de le renverser. Dans les deux cas 
son usage est crucial que1 que soit le cadre poli- 
tique. I1 permet de créer des solidarités sans 
qu'il existe nécessairement un consensus; i1 ca- 
nalise la conception populaire des événements; 
i1 favorise la formation d'organisations politi- 
ques; i1 fonde des légitimités."ll 

A través del ritual, doncs, es pot "sentir" en la 
prbpia pell, en el propi cos, la identitat amb els 
altres participants, la comunió amb un motiu 
general, que pot estar o no estar elaborat des 
d'un punt de vista racional o intelalectual. Per 
aixi) el ritual forma una part important de la vi- 
da, de les relacions de poder i ha estat present, 
també, en tots els diferents moviments socials 
de la modernitat. Com veurem després, en la 
proposta de caracterització dels moviments so- 
cials del darrer segle, assignem una serie de ma- 
nifestacions rituals diferenciades a cada un dels 
grups, "vells", "nous" i "novíssims" moviments 
socials, manifestacions que estarien situades so- 
bretot als epígrafs que hem etiquetat com a 
"Formes d'acció" i "Polítiques del cos". Així, 
mentre dels anteriors moviments socials asse- 
nyalem la manifestació, el míting, l'assemblea, 
els sit-in, happenings i les desfilades militars o ci- 
vils, dels que analitzem aquí, els "novíssims", en 
remarquem la marxa, la concentració, l'acció di- 
recta o el carnaval. Quk volem dir amb aixb? 

Volem remarcar que aquesta unificació en un 
mateix moviment i en uns moments rituals al- 
gids, es dóna de manera diferent en el movi- 
ment obrer, o en els moviments juvenils depen- 
dents de les organitzacions que intenten aplicar 
a la terra els grans "relats de salvació global" de 
la humanitat (comunisme, feixisme.. .) -en els 
quals les desfilades es fan sota un ordre, en oca- 
sions militar o paramilitar, on el sentit de la 
transcendencia i la seriositat impregna tot l'am- 
bient i, per tant, també les sensacions que hi ex- 
perimenten els seus participants- que no en el 
que podem veure en les manifestacions de re- 
sistencia contra la globalització neoliberal. 
Quan, referint-nos a aquestes Últimes, parlem 

de carnaval volen1 destacar la presencia de la 
música, el ball, les disfresses, la mascara, la 
transgressió d'identitats sexuals establertes, 1'Ús 
de substancies psicoactives (cerveses i porros) 
que donen el caricter lúdic que s'ha destacat. 
Encara que, sobretot en algunes crbniques pe- 
riodístiques, aquest sembla entendre's com una 
trivialització, com si a través d'aquesta imatge es 
volgués diluir la forca del moviment. I precisa- 
ment el que ens interessa assenyalar és que no 
és un epifenomen del moviment, un "guarni- 
ment" sense massa importhcia, sinó que aques- 
ta forta presencia dels elements lúdics en 
aquests rituals la podem interpretar com l'ex- 
pressió d'alguns dels seus continguts bgsics: la 
ironia, lfambivalPncia, la mofa, l'expressió de 
l'alegria de sentir-se junts, de viure (fora dels 
marcs previstos pel mercat de l'oci instituciona- 
litzat). . . es poden entendre com una manera de 
comunicar-se i de comunicar a la resta del món, 
i especialment als agents del neoliberalisme, que 
malgrat tota la sevci forca (econbmica, militar, 
etc.) "no han aconseguit amargar-nos la vida", 
que "passem d'ells", que "sabem organitzar-nos 
sols", que "no reconeixem les jerarquies que ens 
proposen", que "en3 agrada la diversitat", que 
"no ens espanten", que "tenim tot el futur a les 
nostres mans", etc.; que és el que, des del punt 
de vista de l'acció i l'organització, s'intenta anar 
concretant en el dia a dia. 

Podríem dir que el caricter predominantment 
lúdic del ritual -que recupera aspectes de les ex- 
pressions dels nous moviments socials en un 
nou contextI2-, marcaria una certa orientació de 
valors hegembnica en el moviment, no elabora- 
da intel.lectualment de manera precisa, i per 
aixb, expressada sirnbblicament en el ritual. 
Precisament, la participació en aquest ritual re- 
alimenta tots els seus participants, i els dóna la 
forca, la cohesió, el sentit de pertinenca, en de- 
finitiva, aquella solidaritat i aquella legitimitat 
que citavem fa un moment i que els permet for- 
mar una gran forca, malgrat -o, millor dit, gra- 
cies a- la diversitat dels seus components. I aixb 
no és una forma d'expressió prbpia dels sectors 
joves de les classes mitjanes urbanes, ja que sa- 
bem que hi ha grups socials de cultures molt di- 



Fi de festa a Colom: globus contra el 
primer globalitzador. 

verses que viuen en situacions molt dures i que 
moltes vegades utilitzen precisament el ritual i 
la festa com una forma de resistkncia, de trans- 
gressib, de reafirmació, que contribueix a donar 
continultat i sentit a la seva vida i a la seva llui- 
ta per canviar la seva situació. 

Una última qüestió per finalitzar aquest punt, 
i donar algun element més per a Iranilisi. No hi 
ha dubte que les dues manifestacions de Barce- 
lona, igual que les accions que hem esmentat en 
el punt anterior, s'han d'analitzar en el context 
general d'aquests moviments socials, perb tam- 
b@ cn el context més concret dels "cicles rituals" 
que suposa el conjunt de cada acció. En el cas de 
la nlanifestacib del 16 de marc, l'antecedent 10- 
cal histhric immediat és l'altra manifestació 
(juny del 2001), perb molts dels elements que 
van configurar la marxa van ser presents, tam- 
be, en actes anteriors de la mateixa setmana: 
pancartes i figures contra el PHN; exigencies i 
si~nbols que s'havien vist en la manifestació dels 
sindicats europeus; la presencia dels "caca-lob- 
bies" -i la seva "presentació en públic", en el 
sentit goffmania del terme- que s'havien passe- 
jat el dia anterior pels punts neurilgics de la se- 
va acció (seus de multinacionals, grans bancs i 
similars); continui'tat de certs símbols exhibits 
(encara que per poc temps, ja que la cosa va 
acabar com el rosari de l'aurora) el dia anterior 
a la concentració de "10s ricos también lloran", a 
la Rambla; etc. És a dir, tots els actes que s'han 
fet aquella setmana, relacionats de manera di- 
recta o indirecta amb la cimera, tenen sentit per 
si mateixos, per6 també en la relació dels uns 
amb els altres, i aixb s'explicita a la manifestació 
final, l'acte ritual central en quk conflueixen la 
gran diversitat de grups, sensibilitats i orienta- 
cions que formen part del front com6 antineoli- 
beral. Creiem, doncs, que el ritual és sempre 
present en els processos polítics que, en gran 
part, estan constitults per escenificacions de les 
relacions de poder existents a la societat, i que 
formen una part intrínseca d'aquestes rela- 
cions.]? 

Moviments socials: vells, nous, novíssims? 

"Los nuevos y poderosos medios de comunicación 
tecnológicos, como las redes de telecomunicaciones 
interactivas mundiales, son utilizados por varios con- 
tendientes, amplificando y agudizando su lucha, co- 
mo por ejemplo cuando Internet se convierte en un 

11. Per a una anilisi de diferents tipus de rituals a les 
societats contemporanies, vegeu l'article d'Abé1i.s 
(1988) sobre Miterrand, i la perspectiva més general 
que hi ha al capítol 6 d'un molt bon llibre d'antropolo- 
gia política com és el de Gledhill (2000). 

12. Aquí detectem una certa continui'tat amb els 
"nous moviments socials" per aquesta recuperació dels 
aspectes tant de contingut com d'estil dels moviments 
antiautoritaris dels anys seixanta i setanta (v. Romaní 
1985); per6 al mateix temps una discontinui'tat, perqui. 
aquesta recuperació dels diferents elements queda su- 
perada per la seva unificació a un altre nivell. 

13. Per qui. la Delegació del Govern Central no va 
donar permís perqui. la manifestació anés per gran part 
del Passeig de Gricia? Segurament, darrere les raons 
suposadament instrumentals (perill d'aldarulls com els 
provocats el juny del 2001) podríem trobar-ne altres de 
més simbbliques, com no deixar per a lliure Ús de 
1'MRN un dels punts neurilgics de la ciutat, la seva 
arteria simbblicament més significativa. 



instrumento de 10s ecologistas internacionales, 10s 
zapatistas mexicanos, o la milicia estadounidense" 
(Castells 2000: 23-4). 

A continuació pretenem avangar una hipbtesi 
temptativa per interpretar l'evolució dels movi- 
ments socials al llarg del segle XX, tot esbossant 
una tipologia que ajudi a situar-10s i a interpre- 
tar-ne les formes i els continguts que van adop- 
tant. Ens centrarem en els moviments juvenils, 
no només perquk és el camp sobre el qual hem 
investigat, sinó perquk els joves han estat consi- 
derats sovint com una metifora del canvi social. 
Naturalment, es tracta d'una classificació provi- 
sional, que només aspira a repensar els movi- 
ments emergents a la llum de l'experikncia 
histbrica. Per aixb proposem parlar de "vells", 
"nous" i "novíssims" moviments socials. En ca- 
da cas analitzarem el context histbric, els discur- 
sos dominants i les estratkgies de la protesta.'" 

a )  El que podem anomenar "vells" movi- 
ments socials sorgeixen a lfEuropa occidental 
al llarg del segle XIX i durant la primera meitat 
del segle XX, a cavall de les transformacions i 
corlflictes que acompanyen la consolidació de la 
societat industrial. L'onada revolucioniria de 
1848, la comuna de París, la revolució soviktica 
del 19 17 i el moviment per a la reforma univer- 
sitiria argentina sorgit a Córdoba (Argentina) el 
191 8 en serien exemples emblemitics. La base 
social d'aquests moviments acostuma a expres- 
sar-se mitjangant uns perfils socials nítids, que 
fan referkncia a determinades fronteres de clas- 
se, professió, nació o condició social. La seva ba- 
se territorial acostuma a ser local (un poble, un  
barri, una fibrica, una ciutat), encara que sota 
determinades circumstincies poden confluir en 
processos de revolució o reforma des del punt 
de vista de l'estat nació, de vegades amb vocació 
internacionalista (com va succeir amb el movi- 
ment obrer). Es tracta de moviments que acom- 
panyen els processos de "modernització" -enca- 
ra que de vegades apareguin com oposats a les 
seves conseqükncies- i que es basen en una con- 
cepció "lineal" del temps histbric, fonamentada 
en la fe en el progrés.15 

La imatge dominant dels "vells" moviments 

socials es caracteritza per emfasitzar la protesta 
economicopolítica: la vindicació primiria acos- 
tuma a ser de cariicter material: millores sala- 
rials, condicions de treball, repartiment de la ri- 
quesa, etc.; subsidiiriament, poden ser de caric- 
ter polític o moral: democratització, dret al vot, 
fi dels privilegis, igualtat de drets, etc. La reacció 
social suscitada per aquests moviments s'ha ca- 
racteritzat, fins i tot en els rkgims parlamentaris, 
per formes repressives mitjangant 1'6s del mo- 
nopoli legítim de la violkncia, com ara la forqa 
policíaca, lleis penals, restricció de drets, presó, 
tortura, etc. Encara que bona part dels partici- 
pants en els moviments fossin joves per la seva 
edat, no van ser racionalitzats com a moviments 
juvenils sinó com ,i lluites d'homes adults (no és 
pas casual que el lloc de reunió preferit fossin 
les tavernes). Les formes d'acció més visibles 
van ser la vaga i la manifestació, encara que 
també van sorgir un  munt de formes de micro- 
resistkncia en l'imbit de la fibrica, la ciutat, la 
universitat, etc. La violkncia es presenta sota 
una forma "instru~nental", és a dir, és en darre- 
ra instincia un  mitji per aconseguir una millo- 
ra en la posició i ell prestigi socials, tant si és es- 
pontinia ("motí") com si és organitzada segons 
un model paramilitar ("guerrilla urbana"). 

La participació dels joves en aquests movi- 
ments es produeix segons tres modalitats bisi- 
ques: com a "carn de canó" de lluites guiades per 
adults (moviment obrer); com a "protagonistes" 
de lluites estamentals (moviment estudiant); o 
com a formes més rlesarticulades de microsocie- 
tats adolescents que practiquen la violkncia intra 
i extragrupal (gangs). Els trets culturals d'aquests 
moviments es base11 en un llenguatge fonamen- 
talment verbal (el míting), en una estktica de 
combat ("la vida és lluita"), en unes activitats fo- 
cals basades en la sociabilitat d'ateneu i en l'ac- 

-- -- - - - - - 

14. Val a dir que mentre la teorització sobre els dos 
primers és nombrosa, el tercer tipus no tC encara una 
terminologia consensuada ni tampoc uns parhmetres 
interpretatius compart ts. Volem agrair les aportacions 
de David Brunet i Jeff Juris. 

15. Vegeu Balardini 2002; Eisenstadt 1972; Faletto 
1986; Thompson 1977; Touraine 1990. 



DIMENSIO "VELLS" MOVIMENTS "NOUS" MOVIMENTS "NOVISSIMS" 
SOCIALS SOCIALS" MOVIMENTS SOCIALS 

Temps Europa 1848 America 1960 Internet 1990 

1,locs Paris 1874 San Francisco 1960 Chiapas 1994, Seattle 1999, 
Moscou 19 17 Berlteley 1964 Praga 2000, Porto Alegre 200 1, 

Córdoba (Argentina) 19 18 Paris-Praga-Mexic 1968 Genova 2001, Barcelona 2002 

Base social Classe1 Nació Generació1 Genere "Transversalitat" 

Dirnensi6 Nacional1 Internacional Transnacional Global1 Glocal 

Discurs Protesta econamica i política Protesta política i cultural Protesta cultural i economica 

Composici6 Moviment d'homes adults Moviment juvenil androgin Moviment transgeneracional 

Formes Sindicat, partit, ateneu, Comite, Assemblea, ONG, Plataforma, 
d'associaci6 avantguarda revolucionaria, Cel.lula, Comuna, Col.lectiu, Centre social, Xarxa ciutadana 

associació secreta Guerrilla urbana Invisibles, Black Block 

Formes d'accio Manifestació, vaga, Manifestació, Sit-in, Marxa anti-Cimera, 
míting, encontre Assemblea, Happening, Boicot on line, 
sabotatge, motí Resistencia passiva Acció Global 

Control social Control social "dur" Control social "suau7' Control social "especialitzat" 

Llenguatge Verbal No verbal Digital 

Lema "La vida és lluita" "La vida es art" "La lluita és art" 

Produccions Murals, literatura, folk Pop art, graffiti, rock Webs, videocreació, techno 
culturals 

Activitat focal Acció Situació Representació 

Política del cos Desfilada paramilitar Desfilada civil Carnaval 

Mitjans de Radio, periodic, llibre Televisió, fanzine, llibre Telefon mobil,flyer, e-zine 
cornunicaci6 

Galhxia Guttenberg McLuhan Internet 

Imatge social Revolucionaris Rebels Resistents 

Reacci6 social Criminalitzaciól Criminalitzaciól Criminalització/ 
Repressió cooptació Negociació 

Exemples Moviment obrer, Moviment ecologista, pacifista, Moviment de 
camperol, feminista, gai i lesbic, ve'inal, Resistencia 
estudiant contracultural, squatters Global 

Model Banda Tribu Xarxa 
subcultural (subcultura) (contracultura) (macrocultura) 

FONT: Elaboració prbpia a partir de Laraña & Gusfield (2001), Juris (2000), Seoane & Taddei (2001), 
Castells (2002), Feixa, Saura & Costa (2002), entre d'altres. 

Figura 2. Moviments socials: u n a  tipologia 

ció directa, en unes produccions culturals situa- diferencien clarament de l'exterior. 
dcs en la galixia Guttenberg (pasquins, perio- b) Els anomenats "nous" moviments so- 
dics, llibres). Per representar el model organitza- cials sorgeixen a 1'AmPrica del Nord després de 
tiu dominant es pot utilitzar la metifora de la la I1 Guerra Mundial (1950-1970), a cavall de 
banda, donat que consisteixen normalment en les transformacions socials que acompanyen la 
grups localitzats, amb una forta cohesió interna, consolidació de la societat postindustrial, i es di- 
un lideratge estable i signes d'identitat que els fonen després per la major part dels pai'sos occi- 



dentals. Les revoltes d'estudiants de Berlteley 
del 64 i de Paris, Roma, Mkxic del 68, en serien 
els moments fundacionals. La base social d'a- 
quests moviments s'allunya -si més no simbbli- 
cament- de les fronteres de classe, per emfasit- 
zar altres criteris d'identitat més personalitzats 
(generació, gknere, opció sexual, feelling). En el 
cas de l'etnicitat, l'kmfasi passa de l'estat nació a 
les minories marginades (black panthers, indis 
metropolitans, etc.). 

La seva base territorial defuig el localisme i 
practica el transnacionalisme (encara que sovint 
prengui la forma d'americanisme o d'orientalis- 
me). Els moviments ecologista, pacifista, femi- 
nista, gai i lksbic, veinal i contracultural en se- 
rien exemples característics. Es tracta de movi- 
rr~ents que acompanyen els processos de transi- 
ció a la "postmodernitat", que es presenten com 
a oposats al "sistema" burges i que es basen en 
una concepció "pendular" del temps histbric, 
crítica de la fe en el progrés, per6 deutora dels 
seus efectes.16 

La imatge social dominant dels "nous" movi- 
ments socials es caracteritza per emfasitzar la 
protesta politicocultural: aquesta es planteja al 
principi en el terreny de les relacions de poder 
("drets civils", "democricia directa"), per6 acaba 
qüestionant les condicions d'existkncia ("can- 
viar la vida per canviar el món"). La vindicació 
prfmiria acostuma a ser de caricter sectorial: 
entren en crisi els grans relats de salvació (co- 
munisme, feixisme) i emergeixen microrelats 
mes localitzats (ecologisme, feminisme). La re- 
acció social suscitada per aquests moviments es 
va caracteritzar -llevat d'excepcions com la ma- 
tanqa de Tlatelolco- per formes "suaus" de re- 
pressió, com ara la cooptació, l'apropiació co- 
mercial, etc. Encara que alguns dels participants 
no fossin joves per la seva edat, van ser raciona- 
litzats com a moviments juvenils andrbgins, en 
la rnesura que tenien com un dels seus objectius 
primaris l'emancipació dels joves i la lluita con- 
tra la discriminació sexual. Les formes d'acció 
més visibles van tenir una dimensió lúdica (sit- 
in, happening) encara que es van seguir utilitzant 
els mitjans tradicionals, com la manifestació i 
l'assemblea. Els usos de la violkncia es presen- 

ten sota una f o ~ m a  "simbblica": la violtncia es 
converteix en un llenguatge expressiu que es 
justifica quan no és possible recórrer al seu con- 
trari (la no violihcia), postulat com a ideal. 

La participació dels joves en els "nous" movi- 
ments socials dó11a lloc a l'emergkncia d'aquelles 
microcultures juvenils que es doten d'un imagi- 
nari complex i qlle assoleixen sovint una dimen- 
sió transnacional, per bé que en cada país es pre- 
sentin sota formrs diverses. Es tracta de subcul- 
tures que malgrat que sorgeixen sovint en medis 
socials específics (sectors occidentals de classe 
mitjana) aspiren a difondre's en capes més Bm- 
plies (hippies, fre~ks), o bé ressorgeixen en mo- 
ments posteriors (squatters, punks). Els trets mi- 
croculturals d'aqvests grups es basen en un llen- 
guatge fonamentalment no verbal, en una estPti- 
ca creativa (la vido és art), en unes activitats focals 
basades en l'íls del temps lliure, en unes produc- 
cions culturals distintives que es basen en el roclc 
com a primer lle~iguatge internacional popular, 
així com en altres formes d'art quotidii (pop art, 
graffiti, literatura), i en la utilització de mitjans de 
comunicació situats en la galixia Mc1,uhan 
(imatge, ridio, televisió, fanzines). Per represen- 
tar el model orgar~itzatiu dominant es pot utilit- 
zar la metifora de la tribu, en la mesura que con- 
sisteixen normalment en grups menys formalit- 
zats, amb escassa cohesió interna, lideratge no 
coercitiu i signes d'identitat ambivalents. 

c) Els que proposem anomenar "novíssims" 
moviments socials emergeixen en un espai 
virtual -1nternet- i se situen en u n  temps fron- 
tissa -1'any 2000-, a cavall de les transforma- 
cions i conflictes socials que acompanyen la 
consolidació del capitalisme informacional. Se- 
attle 1999, Praga 2000 i Gknova 2001 actuen 
com a motors simbblics, encara que es basen en 
processos organitzatius iniciats fa més d'una dk- 
cada, que van acabar cristal.litzant en el Fbrum 
Social Mundial de Porto Alegre. La base social 
d'aquests moviments es fonamenta en la "trans- 
versalitat" social, generacional, de gtnere, d'et- 
nicitat i territori. La seva base espacial defuig les 
fronteres locals i nacionals, i se situa clarament 
en un espai global, com el sistema al qual pretkn 
desafiar, encara que la seva descentralització 



pcrnlet parlar d'un internacionalisme localitzat 
(glo-cal). Es tracta d'un conjunt molt fragmenta- 
ri de moviments dispersos i multifacktics (que 
inclouen ONG diverses, grups cristians de base, 
fcrninistes, antinuclears, anarquistes, de solida- 
ritat amb Chiapas, autbnoms, etc.). Es tracta de 
nlovinlents que lluiten contra les conseqükncies 
de la globalització -encara que ho facin utilit- 
zant les tecnologies i els llenguatges aportats per 
la societat de la informació- i que es basen en 
una concepció "virtual" del temps histbric, fo- 
namentada en una concepció relativista -eins- 
teiniana- del progrés.17 

La imatge social dels "novissims" moviments 
socials es caracteritza per emfasitzar la protesta 
cconomicocultural: la vindicació primiria torna 
a ser, com en els "vells", de caricter econbmic, 
per6 no en defensa dels interessos propis (els ac- 
tivistes no acostumen a patir problemes de be- 
nestar material), sinó dels marginats de la globa- 
litzaci6, i reivindiquen una profunda reestructu- 
racii) dels tipus d'intercanvi asimktric entre nord 
i sud: 0 ' 7 O / 0 ,  condonació del deute extern, contra 
la desregulació del treball, etc.; subsidiiriament, 
la lluita se situa en el camp de les identitats cul- 
turals: dret a la diferkncia, etc. La reacció social 
suscitada per aquests moviments s'ha caracterit- 
zat, fins ara, per una combinació de formes de 
control "dures" (antidisturbis, detencions, desa- 
llotjaments) i "suaus" (multes, restricció de drets 
civils, detencions selectives, etc.). Perb el més 
nou d'aquesta etapa és el control social mit- 
janqant la manipulació de l'opinió pública. Enca- 
ra que bona part dels participants en els movi- 
ments siguin joves per la seva edat, no han estat 
racionalitzats en general com a moviments juve- 
nils sin6 com a lluites transgeneracionals. 

La forma d'acció més visible torna a ser la 
marxa, encara que amb profunds canvis des 
d'un punt de vista estructural (de la marxa line- 
al a la dispesa) i formal (convocatbria per Inter- 
net, caricter lúdic). Les marxes s'acompanyen 
de múltiples formes de microresistkncia en l'es- 
pai virtual (boicot on line, missatges electrbnics, 
objccció fiscal, etc.). Els usos de la violencia es 
presenten sota una forma "mediatitzada", en un 
doble sentit: la violkncia real és impossible de 

distingir-la de la violkncia mediitica; els mitjans 
estan mediatitzats pels missatges: quan s'utilit- 
zen tkcniques de "guerrilla urbana" (llambor- 
des, trencament de llunes, cbctels Molotov), 
aquestes estan del tot subordinades a llenguat- 
ges comunicatius adreqats als nous hiperpoders 
(anti-FMI, anti-MacDonalds, anti-ETT) .I8 

Si bé la participació dels joves en aquests mo- 
viments socials és majoritiria, els líders més vi- 
sibles són persones adultes (de José Bové al sub 
Marcos). Encara que algunes subcultures juve- 
nils responen perfectament a aquest procés de 
globalització tecnolbgicament orientat (ravers, 
ciberpunks), en realitat el cor del moviment es 
compon d'una multiplicitat de grups difícils de 
distingir per la seva estktica. Els recursos micro- 
culturals segueixen essent un  llenguatge fona- 
mentalment visual, una estktica "híbrida" (la 
lluita és art); unes activitats focals basades en la 
societat xarxa (navegació, xats), per6 també 
centrades en u n  espai relacional privilegiat com 
és la nit; unes produccions culturals intensa- 
ment digitalitzades (videocreació, art digital, 
músiques electrbniques); i uns mitjans de co- 
municació situats en la galixia Internet (tel$- 
fons mbbils, flyers, e-zines). Per representar el 
model organitzatiu dominant, la metifora de la 
xarxa ens parla de grups descentralitzats, liderat- 
ges situacionals, i signes d'identitat que perse- 
gueixen alhora la personalització i la indiferen- 

I 

ciació. Es tracta del que alguns autors han de- 
nominat moviments socials "teranyina" (web), 
que remeten a un  camp ampli d'individus, orga- 
nitzacions i estructures disperses, amb u n  nucli 
fort per6 flexible, una perifkria menys activa, 
per6 molt rica, i uns nodes d'interconnexió on 
flueixen contínuament els recursos i els sabers 
per a la resistkncia i la negociaciÓ.19 

16. Vegeu Ha11 & Jefferson 1983; Larafia & Gusfield 
2001; Melucci 1989; Riechman Er Fernández Buey 
1995; Russet et al. 1992. 

17. Vegeu Cohen & Rai' 2000; Grau & Ibarra 2000; 
Juris 2000; Seoane Fr Taddei 2002; Smith 1997. 

18. Sobre la construcció de les noticies als mitjans, 
especialment a la TV, i la centralitat de la violencia que 
presenten, vegeu Busquet 2001. 



P. ¿Cóm0 ve el panorama? 
R. Como una lucha y una disputa entre un  reloj que 
chequea el horari0 de ingreso de 10s empleados de 
una empresa, que es el reloj de Fox, y el nuestro, que 
es un reloj de arena ... (Entrevista de Gabriel Garcia 
Márquez al subcomandant Marcos, El País, 25-3- 
2001) 

El model triangular que hem presentat no pre- 
tén ser una representació fhctica de l'evolució 
dels moviments socials. En cada moment i en 
cada lloc poden coexistir diverses modalitats de 
mobilització col.lectiva, la qual cosa explica que 
de vegades es barregin "velles", "noves" i "no- 
vissimes" formes de resistkncia (i també, és clar, 
"velles", "noves" i "novíssimes" formes de con- 
trol social). Aixb pot explicar que en les mani- 
festacions recents conflueixin joves anarquistes 
i cristians de la primera onada, ecologistes i fe- 
ministes de la segona, i ravers i ciberpunks de la 
tercera. Si Cohen i Rai' (2000) plantegen els 
equívocs d'una distinció estricta entre vells i 
nous moviments socials, encara més complicat 
és concebre uns novissims moviments deslligats 
dels anteriors. 

En realitat, més que no pas d'un model evo- 
lutiu, es tracta de construir un model transver- 
sal, tant de la histbria de les hegemonies com de 
les resistkncies, que pugui donar compte dels re- 
cursos que s'activen, dels que es desactiven i 
dels que prenen un nou sentit. Per una banda, 
els actors dels nous moviments recorren a thcti- 
ques i ideologies que provenen de fases ante- 
riors (la marxa, el boicot, l'ajuda mútua, etc.). 
Per altra banda, organitzacions nascudes en el 
passat modernitzen la forma i el fons del seu dis- 
curs i s'integren en els novissims moviments, de 
vegades amb un paper protagonista. Per exem- 
ple, moviments "bandera" dels vells i dels nous 
moviments socials (el sindicalisme i l'ecologis- 
me, respectivament) estan presents en primera 
línia de les novíssimes mobilitzacions, encara 
que aixb impliqui transformar la seva forma 
d'organització i fins i tot la seva base social (pen- 
seu, per exemple, en Comissions Obreres). Po- 
ques figures representen millor aquestes cultu- 

res "híbrides" qlLe creuen els tres tipus de movi- 
ments socials -per aplicar al camp de l'antropo- 
logia política els conceptes proposats per Garcia 
Canclini (1991 i. 1999)-, que la del líder de la 
Confederació Pagesa francesa, JosC BovC: hereu 
dels "vells" moviments camperols, format en els 
"nous" moviments post-68, ha esdevingut el 
personatge més medialitzat dels "novissims" 
moviments de resistPncia global. Qui ens hauria 
de dir que un pagks que recorda Asterix i fuma 
en pipa acabaria essent el resistent tipus del se- 
gle XXI! I és que per a Bové, com per a Marcos 
o per als joves activistes de 1'MRN que han pre- 
parat durant mesos la darrera manifestacici de 
Barcelona, el rellotge de sorra, el rellotge mech- 
nic, i el rellotge digital expressen temporalitats 
no necesshriament incompatibles. Com tampoc 
no ho són els símbols anarquistes, hippies i oku- 
pes que hom podia trobar en banderes i grafits 
pintats als fanals del passeig de Colom, un ven- 
tós dissabte de marc del 2002. 

19. Aivarez, Dagnino b Escobar 1998; citat a Juris 
2000. Un altre model són les anomenades xarxes ciuta- 
danes, promogudes per administracions locals o grups 
de base, que es caracteritzen per utilitzar Internet com 
a fbrum d'una nova democracia directa (Castells 2001: 
166). 
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