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Els autors presenten
una reflexió a partir de
les dues darreres grans
manifestacions de
carhcter
antiglobalitzador fetes a
Barcelona el juny de
2001 i el marc de 2002.
A més d'uns breus
apunts etnogrhfics, es
comparen ambdues per
tal d'avaluar la
maduració dels
moviments anomenats
antiglobalitzadors.
S'analitzen altres
manifestacions
d'aquests moviments,
des de Chiapas -1994- a
Genova -2001-, i es
proposen analisis a
partir de la reflexió
antropologica.

The authors present a
reflection on the last two
big demonstrations of
an anti-globalisation
nature which were held
in Barcelona in June
2001 and March 2002.
As well as some brief
ethnographic notes, they
are compared with each
other to evaluate how
the anti-globalisation
movements have
matured. Other
demonstrations of the
same movements are
analysed, from Chiapas
1994 to Genoa 2001,
suggesting un analysis
based on
an th ropological
rejlection.

"Mezcla y unión, eso era 10 que se vio y escucho en
el Sot la noche del sábado. Y la prueba m i s aplastante de el10 la dieron ... 10s perros. Si 10s callejeros impuros 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 animalitos sin duda desparasitados, con lazos y correas
brillantes. Quien quisiera circunscribir la contestación a grupos neohippies o neopunkis no tenia nada
más que mirar al suelo para comprobar tal variedad
perruna aunque por ende sugeria una paralela variedad humana que daba al traste con 10s apriorismos ..." ("La fiesta de la contestación", El País, 10-0302).

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 clarissim 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 esperen unes cinquanta mil persones, anant bé.
No és que les paraules d'Aznar titllant els manifestants d'irracionals antimoderns afectin gaire,
per6 després dels fets de fa u n any en aquest
mateix escenari, la cosa esti calenta. Malgrat
tot, nosaltres hi acudim en família: amb les dones i el nen (els fills grans també són a la mani,
pero campen a la seva). Quan sortim de l'estació ens adonem que l'kxit est&més que assegurat: 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 només 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 darrera 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

Els soldats de la globalització: l'helicbpter de la policia vigila la marxa.

(després sabrem que són obra dels alumnes d'una cscola d'arts i oficis). El més nou és l'omnipreskncia 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 Interriacional 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 líders continentals, ha estat coordinada per una
constel~lacióde grups locals i transnacionals,
que conformen l'anomenat moviment de resistkncia 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 Capital", 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 independentistes i nacionalistes de procedkncia
diversa (entre els quals la premsa progovernamental n o es cansa d'insistir que s'amaguen terroristes); el tercer, el darrer a afegir-se a la marxa, reuneix el Fbrum Social de Barcelona, versió local del Fbrum de Porto Alegre, que agrupa
diverses ONG i l'esquerra parlamentiria i desfila 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 companys de la universitat i joves estudiants: passem de les banderes republicanes i comunistes
(el tercer bloc que no aconsegueix posar-se en
marxa), seguim per les senyeres i chntics nacionalistes (el segon bloc, que sembla més petit) i
fem cap a Via Laietana, on retrobem el primer
bloc (el més multitudinari i plural). Sense ado1. Les fotos que il.lustren aquest text i els seus comentaris 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.
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nar-nos-en, acabem de creuar les fronteres entre vells, nous i novíssims moviments socials.
Segons sembla, en el primer bloc l'únic desaconsellat són les banderes de partits i estats (omnipresents en els altres dos). El primer que
veiem és una pancarta amb la foto de Noam
Chomsky, u n dels gurus de l'antiglobalització. El
panorama fins al mar és una riuada multicolor.
La diversitat es reflecteix en les edats i els vestuaris: hi ha joves amb crestes perb també jubilat!; amb paraigües i gavardina, noies amb cabells 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 telPfons 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, u n grup de "pallassos" tocant tambors amb una marxa increible,
uns escoltes amb el seu fulard i tot al coll, di-

versos grups amb símbols i pancartes reciclats de
la mani del diumenge anterior contra el Pla Hidrolbgic, com uns peixos lluint les seves escanyolides espines. Uns grans titelles amb caps d'animals entre els quals destaca u n llop i u n pardal (la faula de la guerra i la pau?). La imaginació es reflecteix en les pancartes. Una drag-queen
en duu una que diu: "Ni capitalismo, ni machismo, 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 revolució divertida acaba de comencar". N'hi ha també 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 tiburones", "Que apliquen a Sofia, la ley de extranjeria"), fins als inrernacionalistes i les reivindicacions sectorials. Destaca u n carro amb milsica
de Dusminguet que vindica la legalització de la
marihuana i uns militants gais amb molta marxa ("Contra la Europa del capital, penetración
anal"). De moment no hi ha cap problema d'ordre públic. La pau esta assegurada per u n servei
d'ordre intern molt ben preparat, amb unes samarretes vermelles, visible sobretot al davant de
la comissaria de Vid Laietana (d'infausta membria). L'únic signe de guerra es veu a la seu cl'algunes 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'helicbpter. Arribem al passeig de Colom i es veu al fons
el monument il.luminat damunt u n camp de
globus de tots colols. Algú crida: "Abajo Colón y
la colonización" (o alguna cosa així) i ens adonem que, en efecte, la marxa acaba als peus del
primer heroi de la mundialització. L'estitua ha
estat ocupada per una gernació pacifica de pancartes i de gent: un amic mexica hi ha pujat.
Est& allotjat en cases d'okupes i s'ha passat la
darrera setmana preparant u n mural sobre
Chiapas. També ha col.laborat en l'organització
del concert de Manu Chao d'aquesta nit. Se sent
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orgullcis d'haver format part de la nombrosa legici estrangera barcelonesa que s'ha fos en la
marxa (al cap d'una setmana el moviment antiglobalitzacici es traslladara a Monterrey, MPxic,
la ciutat on viu). De fet en la marxa escoltem accents molt diversos (no tots els joves europeus
han estat aturats a la frontera, i tots els estudiants erasmus hi són presents). Una noia intenta llegir el manifest contra 1'Europa del capital, per6 la seva veu a penes se sent: la gent canta i balla al ritme d'uns tambors que sota el lema "Percussió contra el sistema" anima u n grup
de diables molt marxosos (cultura tradicional o
cultura de masses?). La gent esti tranquil.lament asseguda a la gespa i més que una mani
sembla una revetlla. ~ x itotal:
t
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 manifestació se'ls veia als carrers propers, perb de cop
apareixen al bell mig de les rambles, en formacici 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 visibles 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 u n bar proper a comentar la jugada: es tracta d'una taverna irlan-

desa situada en ple barri gbtic, que evoca les velles tavernes on es va coure el moviment anarcosindicalista de fa u n 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 mÚsica amb l'heroi dels antiglobalitzadors - M a m
Chao. El nostre fill de sis anys es resisteix a marxar -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 vegades (en el camí ens creuem amb u n 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'estació de placa Catalunya juga a la pilota brasilera amb uns joves antiglobalitzadors (mentre
unes dones que vénen del Corte Inglés es pregunten per quP hi ha tanta gent i tanta policia).
Ja dalt del tren el nen acluca els ulls mentre taral.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
e n un huracán, en una gran fuerza autoorganizada
en la que nada se deja al azar y en la que se aprovechan 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 mantenerse 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 tiempo preparando el evento ..." ("Los soldados de la antiglobalización", 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 victbria del moviment contra el neoliberalisme: si
mes no, quedava clar que ells no podien controlar el seu calendari tan tranquil.lament. El dissabte arribava de fora de Barcelona; em van venir 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 intervencions dels diversos delegats de les organitzacions que participaven a la contra-reunió.
Quan vam arribar alli, en una tarda finalment
assolellada i a m t ~u n agradable ventet, la cosa
estava a punt de comencar. L'estrada, situada al
capdavall de la Rambla i d'esquena al mar, presidia l'espai, en el qual les cadires havien envai't
gran part del centre del passeig, i ja estaven gairebé totes ocupades, així com la gespa de les voreres on, sota ler~palmeres, s'asseien colles de
joves, i alguns dc no tan joves. Encontres efusius, 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 diferencia 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 intervenir, amb la diversitat de llengües i accents que
corroborava que "una altra globalitzaci6 era
possible", delegath de diferents moviments, entre els quals els dels indígenes afectats pel Pla
Colbmbia, els brasilers de 1'MST (moviment dels
treballadors rurals sense terra) o els de l'empresa Sintel, encara c.n plena lluita en aquells moments, i que van electritzar forca l'ambient.
Malgrat la forca que allí es vivia, les incerteses
per la manifestació de l'endemh encara persistien, sobretot després de la campanya de criminalització contra ~lquests"radicals" que la senyora Garcia Valdccasas i sus muchachos havien
assajat (i que a la Cimera del mar< següent desenvoluparien antb molta més forca, ajudats
pels seus acblits locals).
Perb quan l'endemi matí, amb u n dia espatarrant, milers i milers de persones amb pintes
ben diverses (des (fels joves amb l'aspecte característic de totes les "tribus" que es puguin ima-
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ginar, tocant djambés de totes mides, fins a senyores com d'acció catblica, passant pels currants de tota la vida, funcionaris, mares esforqades, acadkmics, feministes, alguns polítics
de l'csqucrra multicolor, artistes, advocats, fanlilics ensantjoanades, respectables vells perdedors de totes les batalles, etc., etc.) vam marxar
passeig de Gricia avall, les incerteses es van acabar. Cintics, balls (alguns grupets semblava que
encara continuaven la revetlla), consignes i, sobretot, 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 policíac entorn de la Borsa era impressionant: la doble filera de tanques i de policies amb els nous
unifornles de Blade Runer (perdoneu la reiteraci6, per6 la iconografia no sembla casual. ..) tenien 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 u n kxit relatiu, cal dirho- impedir l'acció dels "comandos misteriosos". Quan vam arribar a la placa Catalunya ens
van1 retirar, i poc després va passar el que tothom 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'heterogenei'tat i varietat tant de personal que hi participa, com de missatges que s'hi emeten, relacionats amb problemes de molt diferents nivells
(locals, estatals, internacionals); la sorpresa, en
general, per la quantitat de gent que hi va; el seguiment mediitic, dins el qual els intents de cri-
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minalització dels manifestants per part d'algunes 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 aspectes lúdics en el context del ritual polític que
és tota manifestació. Excepte pel que fa a la primera qüestió, que era ben clara a ambdues manifestacions, i a aquesta darrera, que en parlarem després, per a les altres assenyalades podem
constatar també algunes diferencies.
Una diferkncia important és que no és el mateix, evidentment, 30 mil que 500 mil person 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 ciutadans 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 u n milió de persones, com es va dir.
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el motiu central no responia a un problema concret que en aquell moment estigués gaire calent.
El moviment de resistkncia contra el neoliberalisme (MRN)' va saber aprofitar l'ocasió per consolidar-se i contactar amb els ciutadans, i un
sector significatiu d'aquests sembla que van percebre 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 anteriors aquella també seria massiva.
Pel que fa a les diferitncies respecte al seguiment medihtic i a la violkncia, creiem que és
mes pertinent analitzar els dos aspectes conjuntament. 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 matisada: l'exemple de la televisió local pública de
Barcelona, BTV, que el marc del 2002 dóna una
informació no només forca objectiva, sinó també exhaustiva i puntual de les diferents activitats, és significatiu del que diem. Altres diferkn-

cies les hauríem de situar segurament en els diferents 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, temien els possibles aldarulls; el govern autonbmic 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 "escamots emmascarats", per posteriorment defugir
tota responsabilitat política pels actes de violitncia (que sens dutrte la tenia, i no només per la
trencadissa de vidres, sinó sobretot per Ics agressions 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'autonomia dels diferents grups i col.lectius, les discussions sobre el rol de la violkncia ja eren prou vives. 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 posició de 1'MRN va ser la que acabem d'exposar,
el govern central es va mostrar molt més bel-ligerant, amb la b ~ u t a locupació policíaca de la
ciutat (malgrat que es va veure obligat a pactar
moltes coses) i l'incendiari discurs criminalitzador de qualsevol que fos sospitós d"'anticimeraM;
el govern autonb~nic,malgrat reculades d'ultimíssima hora, es va sumar a aquestes "alegres"
desqualificacions (serh aixb fruit de l'empremta
Mas?); i el govern local, potser més tranquil perque la ciutat tornciva a tenir u n dels seus moments 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 institucional d'esque~resmajoritaris a diferenciarse clarament de la seva corresponent de dretes,
es va mostrar més ambivalent, i fins i tot colelaborador, 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 escaramusses), 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'excmple 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 u n treball continu de reflexió i organitzaci6 que, gricies a 1'6s intensiu de les noves tecnologies 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 convocatbria, pera també tots els problemes entorn a
la violPncia (quP s'ha de fer davant u n terrorisme d'Estat com van ser els assalts, al més ranci
estil feixista, de la policia de Berlusconi? Organitzar l'autodefensa? La resistPncia passiva?), en
el segon cas, ha de superar les dificultats d'anar
elaborant propostes alternatives al neoliberalisme 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 presencia dels tres blocs que hi havia a Barcelona:
mentre el bloc que podem considerar central en
1'MRN seria "Contra 1'Europa del Capital", també 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 nacions" 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 societat és prou important com per no quedar-ne

fora i, com totes les altres forces i grups, intentar 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'extremistes de dreta que governen aquell país
llencin una ofensiva, tant contra la seva població (atacant les garanties jurídiques més elementals i, en definitiva, drets democrktics i socials bisics) com per controlar noves zones estratPgiques i consolidar aliances que els assegurin l'expansió del seu negoci de les energies bksiques: en aquest context s'ha d'entendre -també- la guerra de llAfganistan i la seva posició sobre 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 significativa de la població, després d'un període de desconcert, ha reaccionat en contra o, com a mínim, amb la desconfianca que li confirma que
3. Hem decidit referir-nos d'aquesta manera al conjunt de l'anomenat "moviment antiglobalització", per
no haver-ho de posar així cada vegada, i perqui. globalment (i perdoneu el joc de paraules) no és antiglobalitzador, sinó que planteja la resistkncia al neoliberalisme
i "que u n altre món és possible". No l'anomenem tampoc Moviment de ResistPncia Global (MRG) perqui. el
nom correspon a u n conjunt d'organitzacions i col.lectius que constitueixen una part substancial del moviment, per6 no la seva totalitat.

Un moviment transgmeracional: la
família desfila unida.

dels polítics institucionals n o se'n pot esperar
res: evidentment, aixb ha passat més fora -malgrat les "col~laboracionsincondicionals" dels governs- que no dins dels EUA, on una socialitzaci6 política majoritiria i altres elements idiosincritics 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 espanyoles, per posar dos exemples significatius.
Els ciutadans que van sortir al carrer la setmana de marq tenien, també, altres raons: unes
tenien relació amb els nivells de precarització de
la vida (encara emmascarats pel nivell de consum) que s'estan assolint a Espanya en els Ú1tirns 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 serveis sanitaris), l'habitatge (el que més s'ha encarit dlEuropa), la feina (la més precaritzada d'Europa), 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'ensenyament. És a dir, hj ha una preocupació, més vertebrada en uns c~ksos,i més difosa en altres, davant 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, algú 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 relacions de sociabilitat bisiques m i s o menys estables (des de l'individu -singles-, o els grups familiars) o bé, quan aquestes existeixen, i sigui
quin sigui el model, que transcorrin en u n ambient d'incomunicació i de tensions continues,
de manca d'espais d'atenció (per a u n 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, sinó per pura supervivkncia, es veuen obligats a
u n ritme encara superior d'alienaciÓ4 de la prbpia existPncia. Podríem considerar com a indicadors d'aquesta fragilització problemes que manifesten grups es1)ecialment sensibles, com són
els infants i adolescents, sigui a l'escola ( u n lloc
on hi passen tots), on molts dels conflictes sorgits aquests darrers anys sembla que acaben remetent-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 comenqar a trobar una certa via d'e~plicacici.~
A tot aixb cal afegir els discursos i comportaments que tenen a veure amb la cultura política
dels diferents grups. Els mateixos que la població pot identificar amb les multinacionals, la
banca i, en definitiva, les agressions que comporten tot aquest malestar més o menys difós;
els mateixos que IPO tenen cap mena de respecte per la divisió de poders de 1'Estat; els que es
tapen les vergonyes de les petites o grans corrupcions entre ells, etc., aquests són els que
munten tot l'aparat i el setge policíac que impe-

Un moviment
transgeneracional: la tercera
edat també marxa.

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 dernocrhcia quan ha vist que era l'única manera
de defensar els seus privilegis, per6 que l'entengui de la manera més restringida possible (els
vots cada x anys i poca cosa més), i a sobre vulgui 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 cultures polítiques, que des de fa molts anys han tingut la democricia com u n dels seus elements comuris 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 n o es tracta
tan sols de jugar amb elles, en el mercat de la politiqueria quotidiana en qui., per desgricia, s'ha
convertit "la política" moltes vegades, sinó quan
sembla que hi ha alguna proposta que val la pena. 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.

De Seattle 1999 a Barcelona 2002, passant
per Porto Alegre 2001
"Somos parte de um moviment0 en crescimento a partir 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 manifestar 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

manifestacions anti-Otan de principis dels vuitanta, 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 manifestacions que acabem de descriure entronca
amb u n nou tipus de moviments socials transnacionals, sorgits a la llum pública arran dels fets
de Seattle (novembre del 99). Es tracta de moviments batejats amb qualificatius diversos -"antimundialització", "antiglobalització corporativa",
"resistkncia global", "fbrum social mundial", "te4. Ai.. . ja ha hagut de sortir u n d'aquests conceptes
que ens volien fer oblidar!
5. Sobre la fragilització de les persones que implica el
neoliberalisme, sobretot pel que fa a les exigkncies laborals (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 adolesckncia 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 e n contra
l'avortada cimera de 1'FMI: www.rosadefoc.org.

La protesta econcimica:
caga-lobbies contra el
Deutsche Bank.

ranyina" (web movements), etc. Ja hem dit que el
nom més popular -"antiglobalitzaciÓ"- és enganyós, perquP emmascara el fet que aquests moviments no s'oposen a la globalització tout court,
sinó a la seva apropiació per part de corporacions
transnacionals. Encara que en u n altre lloc hem
proposat una qualificació més neutra - "novíssims 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 u n llibre recent, Manuel Castells -tebric
tant dels nous com dels novíssims moviments
socials- caracteritza els MRN per la seva organització en xarxa i la utilització massiva que fan
d'Internet: "El ciberespacio se ha convertido en
u n ágora electrónica global donde la diversidad
del descontento humano explota en una cacofonia de acentos" (Castells 2001: 160). En la Babel
postmoderna, la xarxa és tant una infraestructura com una forma d'organització social (de la
mateixa manera que la fibrica va ser per al moviment obrer infraestructura material i estructura política). La xarxa vehicula també noves superestructures culturals, en la mesura que difon
els imaginaris de l'era digital i possibilita u n 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 perisdització única, poden distingir-se tres grans fases
en la curta cronologia de lfMRN, que proposem
anomenar, respectivament, de latkncia, d'emergkncia 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 primera meitat dels noranta el fantasma del cornunisme real s'havia andt fonent (la qual cosa va inspirar alguns epígons del capitalisme per proclamar "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 (coincidint, 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 circularitat histbrica entre hegemonies i contrahegemonies a escala 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 u n 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 socials que havien proliferat arreu del país.
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Figura 1. Novíssims moviments socials: una cronologia

tats Units), quan el subcomandant Marcos es va
aixecar al capdavant d'un exercit zapatista que
aviat va donar mostres de n o ser una guerrilla
classica (per aixb s'ha parlat de "la primera
guerrilla postmoderna"). Per una banda, el zapatisme va mostrar la seva voluntat de combatre
amb la informació més que no pas amb les armes (Marcos va utilitzar des del primer moment
Internet per difondre els seus missatges poetics).
D'altra banda, la protesta es basava e n una xarxa descentralitzada de grups de solidaritat que

van proliferar per Mexic i per tot el món occidental. Tot plegat va confluir al juliol del 96 e n
el I Encuentro Intercontinental por la Humanidad 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 Internet 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~ació)~.

La protesta lúdica: la fcula del llop
i el pardal.

Paral-lelament a la conversió del zapatisme en
una guerrilla desmilitaritzada, els organismes financers internacionals treballaven per la creació
d'un nou ordre econbmic capaq de suprimir les
barreres que s'interposen al lliure comerq a escala 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 document 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'una unió exclusivament econbmica. L'estiu del
97 es va dur a terme la primera Marxa Europea
contra l'Atur, la Precarietat i l'ExclusiÓ, impulsada per sindicats i organismes de drets humans,
que va confluir en una manifestació de 50.000
persones a Amsterdam. El procés de globalització 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-

metre que la informació sobre tots aquests processos 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 segon encontre del G8 a Birmingham, va tenir lloc
el I Dia d'AcciÓ Global dels Pobles. La convocatbria, que tindria continuitat en els anys següents, inaugurava u n nou tipus d'acció de protesta, qualificada de "global" tant per la seva
ubicació en ciutats de tot el planeta com per la
seva direcció a una audiencia universal. Es tractava d'actes sobretot simbblics, que recuperaven
formes imaginatives com les que havien proposat els situacionistes dels anys 50, la més emblemitica de les quals va ser l'atac als restaurants 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 abruptament 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'inici 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'anomenada Ronda del Milalenni, negociacions
tendents a l'establiment d'unes noves regles per
a la liberalització del comerq mundial. La informació circuli ben aviat per la xarxa i els representants de l'anomenada societat civil internacional van impulsar una declaració contra u n
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 Xarxes 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 acudir a la crida i es van manifestar pels carrers de
Seattle, i van aconseguir el seu objectiu de boicotejar la reunió i aturar els acords: "Les imatges
rnediitiques de marionetes gegants, gasos lacrimOgens i lluita de carrer entre manifestants i
policies van ser emeses per tot el món, reclamant l'atenció pública tant per 1'OMC com per
la fornia nova de protesta. Seattle va esdevenir
un símbol i u n crit de guerra per a una nova generacici d'activistes, al temps que xarxes organitzades contra la globalització corporativa
e~iiergienper 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'organitzacions civils, entitats polítiques i xarxes
informals que fins llavors no eren encara conscients de formar un nou tipus de moviment social; en tercer lloc, feia temps que u n moviment
d'aquesta mena no guanyava la batalla (aconseguint el seu objectiu de provocar la suspensió de
la reunió). Seattle 99 -com París 68- es convertí en un topos recurrent, en un símbol, per a mobilitzacions posteriors: "Lo que vimos en Seattle
duranre 10s tumultuosos dias de noviembre de
1999, y luego en Davos, Washington DC, Filadelfia, Los Angeles y Praga, fue el florecimiento
de un nuevo movimiento radical en Norteamérica y en el mundo: ruidoso, anárquico, internacionalista, bien informado y, en cierta forma,
mis imaginativo y flexible que las erupciones
populares de décadas recientes" (Cokburhn 8St. 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 Europea (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 crida 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 catalans i del sud d'Europa. La participació de
grups com Tute Bianche (renovadors del folklore
de la protesta, amb les seves pintures i gesticulacions), o Jubileu 2000 (grup cristii que defensa 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 manifestacions clissiques). Paradoxalment, la lliqó que les
10. Noam Chomsky (1994) va teoritzar les bases d'aquest "nou ordre mundial", en un llibre que es convertiria en la biblia dels antiglobalitzadors.

La protesta grlifica: grafits okupes al
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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 u n model de globalització
corporativa més que no pas de proposar u n model alternatiu. Tant el calendari com la localització de les protestes estaven marcats per l'agenda
dels organismes financers internacionals. L'estrella d'aquests organismes era l'anomenat Fbrum Econbmic Mundial, que des de feia uns
anys congregava cada hivern a Davos (Sui'ssa)
u n 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 u n Fbrum Social Mundial, una mena de Davos alternatiu. La ciutat de

Porto Alegre, al sud del Brasil, on governa l'esquerra amb u n programa renovador basat en la
democricia participativa, va acollir amb entusiasme la iniciativa. Mentre al fred hivern de
Davos els gurus de la globalització discutien mesures liberalitzadores, l'anomenada "primavera
de Porto Alegre" va atreure 5.000 delegats de tot
el món, amb l'objectiu de consensuar una declaració alternativa, signada per u n centenar
d'organitzacions sindicals, ecologistes, camperoles, de dones, estudiantils, polítiques, de cooperació, religioses, etc. Aquesta declaració, coneguda amb el nom de "Crida de Porto Alegre",
criticava la globalització neoliberal, propugnava
mesures per a una ,c;lobalitzaciÓ més justa, i donava carta de naturalesa al nou tipus de moviment comparat amh la Babel bíblica: "Toda palavra parece pobre para dar conta dessa fabulosa 'Babel' onde, contrariando a parábola bíblica,
a tumultuada diversidade de movimentos, sensibilidades e idiomas compartilhou idéias e
ac;6es0 (Seoane €
Taddei
i
200 1: 151). L'altra novetat de Porto Alegle fou que, per primer cop,
representants d'ambdós Fbrums van fer u n debat, mitjanqant una videoconferhcia transmesa
per la televisió regional: fou u n 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, seguint el model de ctrnfrontació de Seattle més
que no pas el de Ports Alegre: la caravana zapatista de Mkxic al marc;; l'avortada cimera antiBM 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
G h o v a . Aquesta darrera representh una decisiva crui'lla, tant pel que fa al model de marxa urbana com pel que fa a l'efectivitat de les mesures repressives practicades pels carabinieri (Riera
2001). La "batalla de Gknova" és recordada pel
primer mirtir de 1'MNN -Car10 Giuliani- i també per les diverses cales de la lluita: la cara institucional representada pel Fbrum Social de Genova (versi6 local del Fbrum de Porto Alegre,
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organitzador de la marxa); la cara alternativa
d'un nou tipus de desobedicncia civil (les granotes blanques de Tute Bianche i les accions sorpresa dels Invisibles); i la cara violenta del fantasmagbric 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 criminalitzacici dominant als nzass media (com la crbnica
de Stefano que citem més endavant). Perb tambe 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 pacífica i festiva marxa de Barcelona el marc del mateix any, i els intents de les corporacions de cercar espais de diileg i negociació, són exemples
del fet que la histbria encara molt jove de 1'MRN
entra en una fase de (problemhtica) normalització.

Moviments socials: el retorn del ritual?
"Migliaia di persone assolutamente pacifiche, u n clirna meraviglioso (mi ricordava i miei campi scout) si
discuteva si cantava si stava bene insieme. Scout, militanti, 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 slogan alla famosa linea rossa ..." (Stefano, Breve racconto
di Genova, e-mai1 rebut per internet, 01-08-01).

Ens volem deturar u n 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 u n dels camps bisics
de l'antropologia, i el seu caricter ha tingut diverses interpretacions que, cenyint-nos només
als corrents clhssics de la disciplina i de manera
ben esquemitica, podríem dir que són les següents: a ) el ritu com a forma de mediació entre
els espais profi i sagrat, com a forma de codificar les relacions entre els homes i les forces sobrenaturals; b) el ritual com a acció social, com
a forma de manteniment i reforcament dels vincles 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 reduir les angoixes existencials, és a dir, n o sols
com una forma de donar u n cert ordre i llegibilitat a l'entorn en qui? desenvolupen la vida els
éssers humans, sinó també als seus propis afectes i sentiments. Creiem que la concepció del ritual com a acció social és Útil per a la seva a n i lisi, perb més des d'una bptica conflictualista i
constructivista que n o pas l'estructural-funcionalista 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'influkncia que es vulgui tenir a la societat cal desenvolupar-10s a través dels rituals. Com diu Icertzer
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(1992: 80): "De fait, le rituel devrait Ctre considéré comme une part nécessaire de tout mouvement 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 politique. I1 permet de créer des solidarités sans
qu'il existe nécessairement un consensus; i1 canalise la conception populaire des événements;
i1 favorise la formation d'organisations politiques; 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 vida, 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 socials del darrer segle, assignem una serie de manifestacions rituals diferenciades a cada un dels
grups, "vells", "nous" i "novíssims" moviments
socials, manifestacions que estarien situades sobretot als epígrafs que hem etiquetat com a
"Formes d'acció" i "Polítiques del cos". Així,
mentre dels anteriors moviments socials assenyalem la manifestació, el míting, l'assemblea,
els sit-in, happenings i les desfilades militars o civils, dels que analitzem aquí, els "novíssims", en
remarquem la marxa, la concentració, l'acció directa o el carnaval. Quk volem dir amb aixb?
Volem remarcar que aquesta unificació en un
mateix moviment i en uns moments rituals algids, es dóna de manera diferent en el moviment obrer, o en els moviments juvenils dependents 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 ocasions militar o paramilitar, on el sentit de la
transcendencia i la seriositat impregna tot l'ambient i, per tant, també les sensacions que hi experimenten els seus participants- que no en el
que podem veure en les manifestacions de resistencia 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 periodístiques, aquest sembla entendre's com una
trivialització, com si a través d'aquesta imatge es
volgués diluir la forca del moviment. I precisament el que ens interessa assenyalar és que no
és un epifenomen del moviment, un "guarniment" sense massa importhcia, sinó que aquesta forta presencia dels elements lúdics en
aquests rituals la podem interpretar com l'expressió 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 institucionalitzat)... 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 expressions dels nous moviments socials en un
nou contextI2-, marcaria una certa orientació de
valors hegembnica en el moviment, no elaborada intel.lectualment de manera precisa, i per
aixb, expressada sirnbblicament en el ritual.
Precisament, la participació en aquest ritual realimenta tots els seus participants, i els dóna la
forca, la cohesió, el sentit de pertinenca, en definitiva, aquella solidaritat i aquella legitimitat
que citavem fa un moment i que els permet formar una gran forca, malgrat -o, millor dit, gracies 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 sabem que hi ha grups socials de cultures molt di-
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verses que viuen en situacions molt dures i que
moltes vegades utilitzen precisament el ritual i
la festa com una forma de resistkncia, de transgressib, de reafirmació, que contribueix a donar
continultat i sentit a la seva vida i a la seva lluita 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 Barcelona, igual que les accions que hem esmentat en
el punt anterior, s'han d'analitzar en el context
general d'aquests moviments socials, perb tamb@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 10cal histhric immediat és l'altra manifestació
(juny del 2001), perb molts dels elements que
van configurar la marxa van ser presents, tambe, en actes anteriors de la mateixa setmana:
pancartes i figures contra el PHN; exigencies i
si~nbolsque s'havien vist en la manifestació dels
sindicats europeus; la presencia dels "caca-lobbies" -i la seva "presentació en públic", en el
sentit goffmania del terme- que s'havien passejat el dia anterior pels punts neurilgics de la seva 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 directa 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 orientacions que formen part del front com6 antineoliberal. 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 relacions.]?

Moviments socials: vells, nous, novíssims?
"Los nuevos y poderosos medios de comunicación
tecnológicos, como las redes de telecomunicaciones
interactivas mundiales, son utilizados por varios contendientes, amplificando y agudizando su lucha, como por ejemplo cuando Internet se convierte en u n

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'antropologia 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 superada per la seva unificació a u n 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 u n 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 moviments socials al llarg del segle XX, tot esbossant
una tipologia que ajudi a situar-10s i a interpretar-ne les formes i els continguts que van adoptant. Ens centrarem en els moviments juvenils,
no només perquk és el camp sobre el qual hem
investigat, sinó perquk els joves han estat considerats sovint com una metifora del canvi social.
Naturalment, es tracta d'una classificació provisional, que només aspira a repensar els moviments emergents a la llum de l'experikncia
histbrica. Per aixb proposem parlar de "vells",
"nous" i "novíssims" moviments socials. En cada cas analitzarem el context histbric, els discursos dominants i les estratkgies de la protesta.'"

a) El que podem anomenar "vells" moviments 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 1917 i el moviment per a la reforma universitiria argentina sorgit a Córdoba (Argentina) el
191 8 en serien exemples emblemitics. La base
social d'aquests moviments acostuma a expressar-se mitjangant uns perfils socials nítids, que
fan referkncia a determinades fronteres de classe, professió, nació o condició social. La seva base territorial acostuma a ser local (un poble, u n
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 moviment obrer). Es tracta de moviments que acompanyen els processos de "modernització" -encara que de vegades apareguin com oposats a les
seves conseqükncies- i que es basen en una concepció "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 acostuma a ser de cariicter material: millores salarials, condicions de treball, repartiment de la riquesa, etc.; subsidiiriament, poden ser de caricter polític o moral: democratització, dret al vot,
fi dels privilegis, igualtat de drets, etc. La reacció
social suscitada per aquests moviments s'ha caracteritzat, fins i tot en els rkgims parlamentaris,
per formes repressives mitjangant 1'6s del monopoli legítim de la violkncia, com ara la forqa
policíaca, lleis penals, restricció de drets, presó,
tortura, etc. Encara que bona part dels participants 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 u n munt de formes de microresistkncia 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 darrera instincia u n mitji per aconseguir una millora en la posició i ell prestigi socials, tant si és espontinia ("motí") com si és organitzada segons
u n model paramilitar ("guerrilla urbana").
La participació dels joves en aquests moviments es produeix segons tres modalitats bisiques: 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 microsocietats adolescents que practiquen la violkncia intra
i extragrupal (gangs). Els trets culturals d'aquests
moviments es base11 en un llenguatge fonamentalment verbal (el míting), en una estktica de
combat ("la vida és lluita"), en unes activitats focals basades en la sociabilitat d'ateneu i en l'ac--
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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
SOCIALS

"NOUS" MOVIMENTS
SOCIALS"

"NOVISSIMS"
MOVIMENTS SOCIALS

Temps

Europa 1848

America 1960

Internet 1990

1,locs

Paris 1874
Moscou 1917
Córdoba (Argentina) 1918

San Francisco 1960
Berlteley 1964
Paris-Praga-Mexic 1968

Chiapas 1994, Seattle 1999,
Praga 2000, Porto Alegre 200 1,
Genova 2001, Barcelona 2002

Classe1 Nació

Generació1 Genere

"Transversalitat"

Nacional1 Internacional

Transnacional

Global1 Glocal

Protesta econamica i política

Protesta política i cultural

Protesta cultural i economica

Composici6

Moviment d'homes adults

Moviment juvenil androgin

Moviment transgeneracional

Formes
d'associaci6

Sindicat, partit, ateneu,
avantguarda revolucionaria,
associació secreta

Comite, Assemblea,
Cel.lula, Comuna, Col.lectiu,
Guerrilla urbana

ONG, Plataforma,
Centre social, Xarxa ciutadana
Invisibles, Black Block

Formes d'accio

Manifestació, vaga,
míting, encontre
sabotatge, motí

Manifestació, Sit-in,
Assemblea, Happening,
Resistencia passiva

Marxa anti-Cimera,
Boicot on line,
Acció Global

Control social

Control social "dur"

Control social "suau7'

Control social "especialitzat"

Verbal

No verbal

Digital

"La vida és lluita"

"La vida es art"

"La lluita és art"

Murals, literatura, folk

Pop art, graffiti, rock

Webs, videocreació, techno

Activitat focal

Acció

Situació

Representació

Política del cos

Desfilada paramilitar

Desfilada civil

Carnaval

Mitjans de
cornunicaci6

Radio, periodic, llibre

Televisió, fanzine, llibre

Telefon mobil,flyer, e-zine

Guttenberg

McLuhan

Internet

Imatge social

Revolucionaris

Rebels

Resistents

Reacci6 social

Criminalitzaciól
Repressió

Criminalitzaciól
cooptació

Criminalització/
Negociació

Exemples

Moviment obrer,
camperol,
estudiant

Moviment ecologista, pacifista,
feminista, gai i lesbic, ve'inal,
contracultural, squatters

Moviment de
Resistencia
Global

Banda
(subcultura)

Tribu
(contracultura)

Xarxa
(macrocultura)

Base social
Dirnensi6
Discurs

Llenguatge
Lema
Produccions
culturals

Galhxia

Model
subcultural

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 situadcs en la galixia Guttenberg (pasquins, periodics, llibres). Per representar el model organitzatiu dominant es pot utilitzar la metifora de la
banda, donat que consisteixen normalment en
grups localitzats, amb una forta cohesió interna,
un lideratge estable i signes d'identitat que els

diferencien clarament de l'exterior.
b) Els anomenats "nous" moviments socials sorgeixen a 1'AmPrica del Nord després de
la I1 Guerra Mundial (1950-1970), a cavall de
les transformacions socials que acompanyen la
consolidació de la societat postindustrial, i es difonen 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'aquests moviments s'allunya -si més no simbblicament- de les fronteres de classe, per emfasitzar 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'orientalisme). Els moviments ecologista, pacifista, feminista, gai i lksbic, veinal i contracultural en serien exemples característics. Es tracta de movirr~entsque acompanyen els processos de transició 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" moviments 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 ("canviar la vida per canviar el món"). La vindicació
prfmiria acostuma a ser de caricter sectorial:
entren en crisi els grans relats de salvació (comunisme, feixisme) i emergeixen microrelats
mes localitzats (ecologisme, feminisme). La reacció social suscitada per aquests moviments es
va caracteritzar -llevat d'excepcions com la matanqa de Tlatelolco- per formes "suaus" de repressió, com ara la cooptació, l'apropiació comercial, etc. Encara que alguns dels participants
no fossin joves per la seva edat, van ser racionalitzats com a moviments juvenils andrbgins, en
la rnesura que tenien com un dels seus objectius
primaris l'emancipació dels joves i la lluita contra la discriminació sexual. Les formes d'acció
més visibles van tenir una dimensió lúdica (sitin, 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 contrari (la no violihcia), postulat com a ideal.
La participació dels joves en els "nous" moviments socials dó11a lloc a l'emergkncia d'aquelles
microcultures juvenils que es doten d'un imaginari complex i qlle assoleixen sovint una dimensió transnacional, per bé que en cada país es presentin sota formrs diverses. Es tracta de subcultures que malgrat que sorgeixen sovint en medis
socials específics (sectors occidentals de classe
mitjana) aspiren a difondre's en capes més Bmplies (hippies, fre~ks),o bé ressorgeixen en moments posteriors (squatters, punks). Els trets microculturals d'aqvests grups es basen en un llenguatge fonamentalment no verbal, en una estPtica creativa (la vido és art), en unes activitats focals
basades en l'íls del temps lliure, en unes produccions culturals distintives que es basen en el roclc
com a primer lle~iguatgeinternacional 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 representar el model orgar~itzatiudominant es pot utilitzar la metifora de la tribu, en la mesura que consisteixen normalment en grups menys formalitzats, amb escassa cohesió interna, lideratge no
coercitiu i signes d'identitat ambivalents.
c) Els que proposem anomenar "novíssims"
moviments socials emergeixen en u n espai
virtual -1nternet- i se situen en u n temps frontissa -1'any 2000-, a cavall de les transformacions i conflictes socials que acompanyen la
consolidació del capitalisme informacional. Seattle 1999, Praga 2000 i Gknova 2001 actuen
com a motors simbblics, encara que es basen en
processos organitzatius iniciats fa més d'una dkcada, que van acabar cristal.litzant en el Fbrum
Social Mundial de Porto Alegre. La base social
d'aquests moviments es fonamenta en la "transversalitat" social, generacional, de gtnere, d'etnicitat i territori. La seva base espacial defuig les
fronteres locals i nacionals, i se situa clarament
en u n 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 fragmentari de moviments dispersos i multifacktics (que
inclouen ONG diverses, grups cristians de base,
fcrninistes, antinuclears, anarquistes, de solidaritat amb Chiapas, autbnoms, etc.). Es tracta de
nlovinlents que lluiten contra les conseqükncies
de la globalització -encara que h o facin utilitzant les tecnologies i els llenguatges aportats per
la societat de la informació- i que es basen en
una concepció "virtual" del temps histbric, fonamentada en una concepció relativista -einsteiniana- 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 activistes no acostumen a patir problemes de benestar material), sinó dels marginats de la globalitzaci6, i reivindiquen una profunda reestructuracii) 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 culturals: dret a la diferkncia, etc. La reacció social
suscitada per aquests moviments s'ha caracteritzat, fins ara, per una combinació de formes de
control "dures" (antidisturbis, detencions, desallotjaments) i "suaus" (multes, restricció de drets
civils, detencions selectives, etc.). Perb el més
nou d'aquesta etapa és el control social mitjanqant la manipulació de l'opinió pública. Encara que bona part dels participants en els moviments siguin joves per la seva edat, no han estat
racionalitzats en general com a moviments juvenils 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 lineal a la dispesa) i formal (convocatbria per Internet, caricter lúdic). Les marxes s'acompanyen
de múltiples formes de microresistkncia en l'espai virtual (boicot on line, missatges electrbnics,
objccció fiscal, etc.). Els usos de la violencia es
presenten sota una forma "mediatitzada", en u n
doble sentit: la violkncia real és impossible de

distingir-la de la violkncia mediitica; els mitjans
estan mediatitzats pels missatges: quan s'utilitzen tkcniques de "guerrilla urbana" (llambordes, trencament de llunes, cbctels Molotov),
aquestes estan del tot subordinades a llenguatges comunicatius adreqats als nous hiperpoders
(anti-FMI, anti-MacDonalds, anti-ETT).I8
Si bé la participació dels joves en aquests moviments socials és majoritiria, els líders més visibles són persones adultes (de José Bové al sub
Marcos). Encara que algunes subcultures juvenils 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 microculturals segueixen essent u n llenguatge fonamentalment 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 intensament digitalitzades (videocreació, art digital,
músiques electrbniques); i uns mitjans de comunicació 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, lideratges situacionals, i signes d'identitat que persegueixen alhora la personalització i la indiferenciació. Es tracta del que alguns autors han denominat moviments socials "teranyina" (web),
que remeten a u n camp ampli d'individus, organitzacions 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.
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P. ¿Cóm0 ve el panorama?
R. Como una lucha y una disputa entre u n reloj que
chequea el horari0 de ingreso de 10s empleados de
una empresa, que es el reloj de Fox, y el nuestro, que
es u n reloj de arena ... (Entrevista de Gabriel Garcia
Márquez al subcomandant Marcos, El País, 25-32001)

El model triangular que hem presentat no pretén 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 "novissimes" formes de resistkncia (i també, és clar,
"velles", "noves" i "novíssimes" formes de control social). Aixb pot explicar que en les manifestacions recents conflueixin joves anarquistes
i cristians de la primera onada, ecologistes i feministes 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 evolutiu, es tracta de construir un model transversal, tant de la histbria de les hegemonies com de
les resistkncies, que pugui donar compte dels recursos que s'activen, dels que es desactiven i
dels que prenen un nou sentit. Per una banda,
els actors dels nous moviments recorren a thctiques i ideologies que provenen de fases anteriors (la marxa, el boicot, l'ajuda mútua, etc.).
Per altra banda, organitzacions nascudes en el
passat modernitzen la forma i el fons del seu discurs i s'integren en els novissims moviments, de
vegades amb un paper protagonista. Per exemple, moviments "bandera" dels vells i dels nous
moviments socials (el sindicalisme i l'ecologisme, 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 (penseu, per exemple, en Comissions Obreres). Poques figures representen millor aquestes cultu-

res "híbrides" qlLe creuen els tres tipus de moviments socials -per aplicar al camp de l'antropologia 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 segle XXI! I és que per a Bové, com per a Marcos
o per als joves activistes de 1'MRN que han preparat durant mesos la darrera manifestacici de
Barcelona, el rellotge de sorra, el rellotge mechnic, i el rellotge digital expressen temporalitats
no necesshriament incompatibles. Com tampoc
no ho són els símbols anarquistes, hippies i okupes que hom podia trobar en banderes i grafits
pintats als fanals del passeig de Colom, un ventós dissabte de marc del 2002.

19. Aivarez, Dagnino b Escobar 1998; citat a Juris
2000. Un altre model són les anomenades xarxes ciutadanes, 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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