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Presentació:
Aquest text que teniu a les mans és el relat que el
periodista Nando Cruz va realitzar sobre les jornades de cultura de l’Ateneu realitzades el novembre de 2017. La nostra intenció ha estat generar un
material que més enllà de relatar les jornades ens
ajudes a compartir i recuperar, sempre que fos necessari, els debats i preguntes de fons que s’hi van
donar. Encara que el format llibret pugui estar obsolet pensem que segueix sent el dispositiu que millor
pot recollir un seguit d’idees que ens han d’ajudar
a pensar i canviar el projecte Ateneu. Esperem que
en aquest cas les paraules no se les endugui el vent.
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es festes del 40è aniversari no acostumen
a ser això. Ni els aniversaris que la gent celebra amb els amics. Ni les gires de grups dinosàurics. El normal és fer veure que tot el
que s’ha construït al llarg dels anys aguanta estupendament. Però llavors arriba la gent de
l’Ateneu Popular 9 Barris i, un cop més, es treu de la
màniga una manera diferent de fer les coses. I si tanquéssim els actes de commemoració del nostre quarantè aniversari convidant a gent perquè qüestioni
tot el que creiem que hem après fins ara? I si aprofitéssim aquesta data rodona per fer l’examen de
consciència que mai abans hem tingut temps de fer?
I organitzen unes jornades sobre cultura a les que,
per no tenir cap mena d’escapatòria, li posen per
subtítol: “Fer-nos preguntes, posar-nos en dubte,
sortir dels espais de confort”. Res de “40 anys d’història, balanç d’èxits i reptes de futur”. Total, que comencen a pensar noms, a fer trucades a veus crítiques i compromeses i munten unes jornades d’autoflagelació estructurades en quatre eixos que, de
manera directa o indirecta, travessen qualsevol projecte de gestió cultural comunitària i amb voluntat
de transformació social com el de l’Ateneu Popular 9
Barris: la ciutat que ens envolta, les vides que volem
o podem viure, la idea d’autonomia i les infraestructures de què ens servim per canviar-ho tot.
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I si tanquéssim els actes
de commemoració del
nostre quarantè aniversari
convidant a gent perque
questioni tot el que creiem
que hem après fins ara?
2017

ATENEU POPULAR 9 BARRIS, 2012. ARXIU ATENEU.

Les quatre trobades, celebrades al mateix Ateneu,
pretenien posar en dubte no només la feina feta,
sinó fins i tot el marc amb el qual s’ha avançat tots
aquests anys. Per això, van convidar a un munt de
companys i companyes de viatge a assistir-hi com
a espectadors actius. L’autoflagelació no havia de
ser en privat. I a més podia ser col·lectiva. Aquí hi
ha fuets per a tothom. Aquí l’esperit autocrític no
és una medalla, sinó una actitud davant la vida que
cal compartir i contagiar, una actitud imprescindible
per no quedar petrificat en una ciutat que segueix
avançant en la direcció que menys convé als seus
habitants.
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n acople de so pren un imprevist protagonisme en els primers minuts. És
el fantasma del relat hegemònic, que intenta silenciar qualsevol discurs
dissident. Ja el coneixem. L’antropòleg Andrés Antebi també el coneix. Comença a parlar sense alçar la veu, però amb el seu registre tebi i la seva visió
ferma dels fets, va trenant i ordenant el passat més recent de la nostra ciutat
mentre l’acople va baixant d’intensitat fins desaparèixer.
Antebi parla de com la cultura, fins i tot i sobretot la cultura, mitjançant un procés d’elitització, ha esdevingut una amenaça per als barris i no pas un instrument d’emancipació. A tots ens és familiar aquesta visió, però ell retrocedeix
més d’un segle per assenyalar l’inici de l’estratègia de creació de la marca Barcelona a partir dels macroesdeveniments, la monumentalització de l’espai públic
i la tematització de la cultura: molt abans del Fòrum de les Cultures de 2004, molt
abans dels Jocs Olímpics del 92, molt abans de l’Exposició Internacional del 1929.
És al segle XIX, amb la reurbanització del barri Gòtic, un barri fals o, com es diu ara,
un barri fake, quan comença a planejar-se una imatge exterior de Barcelona, una
ciutat amb la cultura com a reclam i recurs.
La Itziar Gonzàlez, a l’altra punta de la petita taula, fa que sí amb el cap. Antebi
menciona el llibre “La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937”,
publicat per Chris Ealham l’any 2005. Uns quants en prenem nota. Antebi recorda
que el barri gòtic es va construir en una època de gran conflicte social i que va
ser la primera operació gentrificadora on la cultura va tenir un paper clau. La cultura per anestesiar el conflicte. La cultura com a excusa per a remodelar la ciutat.
I encara som el 1908. La Itziar torna a fer que sí amb el cap.
Allò que anomenem els poders fàctics, el capital, el mercat o els que volen fer
de Barcelona la botiga més gran del món ja tenien nom i cognom. De fet, es van
constituir en societat: la Sociedad de Atracción de Extranjeros. I el seu objectiu principal era atraure turisme tot presentant Barcelona a l’estranger com una
ciutat neta, amable i poc conflictiva. Cada cop que la Itziar fa que sí, assenteix tot
el que l’Andrés ens explica. Assenteix quan, referint-se a la vaga de tramvies de
1951, reivindica “la potència revolucionària de passejar” que va exercir la gent en
negar-se a agafar el transport públic.
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A partir d’aquí, el trajecte de les Olimpíades del 92 al Mediterràniament d’Estrella
Damm és prou més conegut. Vivim en una Barcelona oberta al mar i oberta al món
que ha entregat el mar a la resta del món, com es pot veure dia rere dia a la Barceloneta; un barri que, per cert, sempre va viure de cara al mar. Vivim en una ciutat
entregada al turisme on tots som susceptibles de convertir-nos en proveïdors
de serveis per al visitant. La Sociedad de Atracción de Forasteros es va dissoldre
en 1939, però ja hi ha altres societats burgeses encarregades de promocionar la
ciutat i tot el que hi va dins; inclosos els seus amables habitants.
Gairebé un segle després de planejar la venda de Barcelona al visitant, la gran
sorpresa del Fòrum de les Cultures de 2004 (macroesdeveniment cultural per
excel·lència) no va ser el seu fracàs, sinó el seu qüestionament. Apareix una escletxa en el relat oficial de la cultura com a creadora de riquesa per a la ciutat.
Aquesta és la bona notícia. El dubte, si ja era massa tard. Barcelona ja és una petita metròpolis de ciutadans-cambrers, de ciutadans-guies turístics i de ciutadans que lloguen el seu pis a través d’Airbnb als visitants.
De cara enfora, Barcelona és la ciutat del Sónar i el Primavera Sound, dels skaters
i l’street art, del Mobile World Congress i els creuers, la smart city dels fab labs.
De portes endins, és la ciutat de la precarització laboral, de la que molts han de
fugir perquè no es poden permetre ni tan sols llogar una habitació. La ciutat, finalment, ens ha estat robada i entregada als que la poden pagar. La Itziar segueix
fent que sí, mentre entre el públic alguns fan que no. Que no pot ser. Que no pot
ser que la cultura no hagi presentat batalla sinó que més aviat hagi estat i encara
sigui l’avantguarda cool d’aquest procés de despossessió.
L’Andrés no es pot estar de mencionar La Base (al Poble-sec), Can Batlló (a Sants),
la plaça de la Farigola (a Vallcarca), el carrer dels Pescadors (a la Barceloneta) i
l’Ateneu Popular 9 Barris com espais de lluita pel dret
a la ciutat. Però la sensació de derrota és evident. Es
Que no pot ser que
pot respirar el clima de depressió i ràbia entre el púla cultura no hagi
blic assistent. Però a això veníem, oi? El joc era sortir
presentat batalla
de les zones de confort i qüestionar-nos-ho tot, no?
sinó que més aviat
Doncs això no ha fet més que començar!
hagi estat i encara
sigui l’avantguarda
cool d’aquest procés
de despossessió
2017
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I llavors m’ennuega el dubte de si la cultura no hauria
de ser justament això: l’espai on aquells que estan
al marge han de ser inclosos.
2017
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i la ponència de l’Andrés Antebi resulta depriment, la Itziar González
entoma el desafiament de deprimir-nos encara més definint-se com
a representant d’un col·lectiu còmplice i necessari en la usurpació de
la ciutat: el dels arquitectes. Un gremi que, a més, és exponent clar
de la privatització dels sabers comuns, populars i cooperatius sobre,
per exemple, com construir masies i desenvolupar estratègies respectuoses
amb el territori. La professionalització en l’ofici d’arquitecte implica l’apropiació
d’aquests coneixements mitjançant uns estudis universitaris als quals no tothom té accés. El saber comú transformat en professió d’una elit.
Pausa per obrir encara més els ulls, remugar i renegar.
L’arquitecta s’afegeix a la línia oberta per Antebi. Parla de com les xarxes de cooperació i lluites veïnals passen a mans d’una administració democràtica que en
serà la gestora. Parla de com l’administració convertirà en sinònim els conceptes
‘fer ciutat’ i ‘fer equipament’. I posa com a exemple les Olimpíades del 92, on bona
part dels diners destinats al vessant cultural acaben destinats a la construcció
d’equipaments que acabaran gestionats per consorcis públic-privats o directament en mans privades. Un espoli de proporcions olímpiques.
La gestió de la ciutat per part de l’administració té altres conseqüències; menys
arquitectòniques. Allò que fins fa quatre dies anomenàvem carrer passa a ser
espai públic i, per tant, espai que ha de ser gestionat per l’administració. I els
criteris per decidir què es pot fer al carrer i què no passen a ser un tema de discussió on els agents amb més poder econòmic també diuen la seva. És així com el
carrer passa a ser un espai mercantilitzat. On cada terrassa de bar és un tros de
carrer on ja no s’hi podrà fer res més que consumir.
Hem perdut el carrer, assegura la Itziar. “I si perdem el carrer hem perdut l’espai genuí de revolta i de crítica”. I anuncia una possible derrota final, la derrota
a La Rambla, el carrer barceloní per excel·lència, on el consistori planeja i debat
aquests dies quin ha de ser el seu aspecte futur. La derrota és ben a prop, profetitza, perquè la cultura hegemònica entén La Rambla com un actiu econòmic.
Aquesta mercantilització de l’espai públic somiada pels empresaris ara ja es fa
amb el vist-i-plau i fins i tot la cooperació d’aquell agent democràtic que es va
auto-proposar per gestionar les lluites de la gent: l’administració.
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Pausa per tancar els ulls, remugar i renegar.
L’Itziar ja ha agafat embranzida. “El carrer és l’espai on aquells que estan al marge han de ser inclosos”, diu. I llavors ennuega el dubte de si la cultura no hauria
de ser justament això: l’espai on aquells que estan al marge han de ser inclosos.
I si els equipaments culturals no haurien de ser, també, i per sobre de tot, això:
L’Espai On Aquells Que Estan Al Marge Han De Ser Inclosos.
Tornant al carrer, González adverteix de com s’està presentant aquesta ciutat
com un model de col·laboració público-privada quan la veritable aposta de Barcelona ha de ser la col·laboració público-comunitària que representen espais
com Can Batlló i d’altres. Cal contraposar aquest concepte per evitar que la gestió de la ciutat caigui a l’altra banda. I perquè una ciutat, abans que cap altra
cosa, és cooperació. I cooperació en el temps; cosa que impedeix que cap arquitecte o urbanista es pugui atribuir mai haver planejat una ciutat.
Pausa per tornar a obrir els ulls. Arriba la proposta. Atenció: paràgraf d’or.
“Deixem de planejar, deixem de dibuixar límits que fixen i sotmeten la vida de
la ciutat en continu canvi a un model i no acceptem límits ni models. No acceptem cap planejament. Substituïm la visió estàtica, la cultura del que està controlat, què és justament el què vol el poder, per la visió dinàmica. Perquè això
permet més grau de llibertat i capacitat per corregir les accions del poder i les
seves expectatives d’aprofitament. Abandonem la idea d’espai públic i reivindiquem la idea de carrer. Renunciem a la idea de planejament, de saber on anem, i
reivindiquem les pràctiques de ciutat. Davant la planificació d’esdeveniments, la
planificació de barris i totes aquestes línies contenidores que només serveixen
per marcar el taulell especulador d’uns pocs, l’actitud de revolta permanent, de
carrer, de tàctica, de pràctica, de col·lectivitat i d’anar guanyant a poc a poc la
sobirania sobre la nostra ciutat”.
I és aquí on el pessimisme, momentàniament esvaït, davant una ciutat que ha
perdut l’esperit crític, la Itziar injecta un bri d’optimisme combatiu: “No pot ser
que espais com aquest on som avui no estigui al centre de La Rambla, al centre del Macba, al centre de qualsevol universitat”. No cal reconquerir només el
carrer. També cal reconquerir els equipaments, “àgores mortuòries que només
serveixen per consorcis, per sobresous i per posar en valor els actius artístics i
patrimonials d’uns pocs”. Per tenir la nostra pròpia agenda, per tenir la nostra
pròpia pràctica, per generar una veritable capacitació col·lectiva de pensament
crític i contrarestar la cultura hegemònica que imposa el poder.
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l torn de preguntes d’aquesta primera xerrada pren l’aspecte d’una
partida de ping-pong on les intervencions del públic augmenten la potència de l’argument exposat a la taula. Per exemple, quan el Kike pregunta com es va generar un consens tan favorable i unànime davant el
projecte olímpic i gairebé no va haver-hi cap mena d’oposició o resistència, l’Andrés respon que als 90 es va consolidar un règim polític de col·laboració permanent entre el sector públic i el privat amb l’objectiu de posicionar Barcelona en la lliga de les grans ciutats europees. Aquí hi ha una clau. La Sociedad
de Atracción de Forasteros ha fet el cim i és qüestió de temps que l’administració,
un cop acostumada a rebre puntualment diners de mans privades, acabi servint
interessos privats. Com que aquesta partida de ping-pong és de dobles, l’exemple d’una empresa a la qual els representants públics saben que han d’obeir el
posarà la Itziar González: Estrella Damm.
L’altra consens olímpic, diu Antebi, el consens ciutadà, arriba perquè es transmet una il·lusió col·lectiva cap a la idea de Barcelona com a pàtria, com un lloc on
sentir-se identificat. Neix un orgull de ciutat que mai abans havia existit. Aquí
l’Itziar afegeix que l’administració usurparà el relat de la construcció de la ciutat, perquè la ciutat que es construeix amb diners de tots, i en farà còmplices
als ciutadans amb campanyes com ‘Barcelona posa’t guapa’ que ens obligaven
a reformar façanes de pisos que tenia reparacions més urgents a fer a l’interior.
El Xavi recorda haver llegit que a finals dels 70 ja existia una proposta de presentar Barcelona com a candidata per acollir unes olimpíades, però es va aparcar fins
que morís Franco perquè s’imaginava que un país en dictadura mai seria escollit.
Aquesta pilota l’agafa la Itziar: “Les olimpíades són un negoci de dos advocats
2017
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amics, el senyor Roca-Junyent i el senyor Narcís Serra. Són els advocats dels autors del desenvolupament urbanístic de la Vila Olímpica”.
Ara, es clar, és pitjor. D’aquell voluntariat olímpic hem passat a llogar casa nostra
als turistes i fins i tot fer-los de guies perquè tinguin una experiència inoblidable de Barcelona. Avui gairebé tothom és partícip de la turistificació. Quina crítica a aquest model de ciutat encarada a l’atracció de forasters es pot esperar que
neixi en un context en què qui no és cambrer lloga el seu pis?
El Pablo canvia de tema i alerta de com després de sis anys convertint Can Batlló
en un espai on generar vincles, els voltors immobiliaris ja el venen com un atractiu al nou veïnat que comença a expulsar la gent del barri. El David planteja el
mateix, però amb una pregunta: qui contribueix més a crear la marca Barcelona,
Airbnb o Manu Chao? Llavors Antebi pronuncia la paràbola de Kreuzberg. L’any
2008, en aquest barri humil de Berlín, un grafiter va pintar un mural on es veia
un home encorbatat i lligat de mans per una cadena amb dos rellotges. El 2014 el
va esborrar. Havia esdevingut el focus d’atracció d’un barri salvatgement gentrificat pel turisme burgès i bohemi que va arribar atret per l’aire contestatari
que havia agafat la zona. Aquell fet va ser un punt d’inflexió i reflexió dins el món
de l’street art. “Pensem-hi, tenint en compte que vivim en una ciutat que també
ven aquesta ànima llibertària”, alerta l’antropòleg.
Can Batlló és, de fet un exemple d’espai que pot esdevenir motors del model capitalista precisament perquè el discuteix. “La cultura no es deslliura de la mercantilització de la societat per tenir un discurs crític. La mercantilització és integral i tenir un discurs crític t’obliga a mirar on l’emets, per a qui l’emets i com
s’instrumentalitza el teu relat o el teu mural als carrers”, afegeix. Però la pilota
no quedarà a la taulada de Can Batlló. L’Itziar la recull i ens rebota una idea esperançadora: hi ha eines per lluitar contra la paradoxa. El problema és que no
s’apliquen. No és un farol: és una llei, una llei d’habitatge que els serveis jurídics
de l’ajuntament no volen aplicar, però que servirien per delimitar àrees on es
protegirien immediatament els drets dels llogaters i es frenaria qualsevol indici
d’especulació i gentrificació. “Jo la vaig aplicar al carrer Robadors”, afirma.
Apareix també el tema de l’ordenança de civisme, aprovada al 2006, que prohibeix l’art al carrer i que, segons la Itziar, és una eina “per problematitzar oficialment el carrer” i “començar a aplicar estratègies per retallar sobiranies de la
gent”. Antebi afegeix que aquesta normativa que regula l’espai públic és una
derivada de la inversió privada que comença amb les Olimpíades.
9 BARRIS

Itiziar torna a fer que sí amb el cap i insisteix “que si nosaltres no pensem com
volem que sigui el carrer, el model público-privat ja té clar com vol que sigui”.
El Xavi fa un jurament: mai més farà servir el terme ‘espai públic’.
El Fer llença una sospita: al llarg de la història, l’únic que s’ha planejat en aquesta ciutat és el seu saqueig.
La Judit planteja un dubte: quines possibilitats ens deixa Barcelona per generar
vincles i com podem treballar en aquesta direcció quan l’amenaça d’expulsió dels
veïns és constant?
Una de les sensacions més recurrents en aquests tres dies de ponències i intercanvis de parers és que la Barcelona de 2017 no s’assembla gens a la de 1977.
Potser no té molt a veure ni amb la de 1987. Ni tan sols amb la de 1997. De fet, no
s’assembla ni a la de 2007. És com si mentre l’Ateneu i altres espais de pensament
i acció crítica han planejat i desenvolupat les seves estratègies, el terra sota els
seus peus s’hagués mogut tant que ara el paisatge fos un altre.
La Judit es pregunta “si el centre de Barcelona encara és ciutat o si ara la ciutat
de debò és a les perifèries, a barris com Roquetes o la Prospe”. Però, fent servir
l’experiència de la història viscuda, Antebi ens alerta d’aquest canvi d’estratègia
d’una administració que cada cop posa més la mirada en els barris. “És un canvi
de relat que hauríem de mirar amb un cert recel perquè no acabi convertint-se
en una dinàmica que faci el mateix que ha fet a altres barris i acabi esclafant el
que anomenem la cultura de baix o de ciutat”. Queda dit.
Els assistents s’aixequen, estiren les cames, es dispersen i es tornen a ajuntar en
petits grups en una estranya dansa d’afinitats i magnetismes. Vuit es retroben
a la darrera fila de cadires, tres es queden dempeus al passadís, cinc van cap a
la taula dels ponents, quatre queden a la barra del bar, dos s’acosten a la paret
on d’aquí a un moment penjaran un mapa de Barcelona per assenyalar espais on
es desenvolupen o s’hi han desenvolupat projectes culturals que han generat
alguna mena de conflicte o alteració en l’entorn… o no.
El Solar de la Puri, el carrer Verdi, les bateries del Carmel, la Filmoteca, el Memorial Puig Antich, Can Masdeu, el Forat de la Vergonya, la rambla de Porta… Torna
a planar la sensació de que aquesta ciutat no és la mateixa, que la transformació econòmica fa que estiguin apareixent problemàtiques que des de la cultura
encara no estem abordant. Podríem investigar en altres ciutats per veure si en
aquestes darreres dècades han pogut fer resistència des de la cultura a aquest
imparable procés de mercantilització que està patint la ciutat?
2017
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avant la imatge que planteja el títol de la segona ponència, ‘La vida al centre’, Marga Padilla no pot menys que preguntar-se: “Si la vida no està al
centre, què hi ha al centre?”. I ella mateixa la respon. Diu que, paradoxalment, espais com l’assemblea, on compartim els nostres neguits, no els resolen
sinó que fins i tot els accentuen. Aquesta autoexigència de trobar llocs de resolució de conflicte genera estrès, dispersió, atabalament i col·lapse.
I mentre ho diu, es pot percebre en el pati de cadires, més buit que ahir, un cert
alleujament. La nostra relació d’amor i odi amb l’assemblea comença, per fi, a tenir una explicació. Algú ho havia de dir!
Diu l’enginyera i programadora informàtica que el filòsof Peter Paal distingeix
entre cansament i esgotament. El cansament es cura descansant; l’esgotament
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ja és un estadi posterior. Però què ens cansa?, es pregunta. I, un cop més, ella mateixa respon, citant ara el teòric marxista italià Franco Berardi: ens cansa l’abstracció de la vida. Vivim sotmesos a una abstracció financera que fa que no sapiguem ben bé perquè ni com passen les coses. Vivim en una abstracció laboral que
fa que treballem sense necessitat d’anar al treball.
Al llarg del dia, afegeix, les nostres tasques es barregen constantment. Ja no sabem distingir entre hores de feina i d’esbarjo. Però, a més, en aquest nou espai
laboral-vital, perdem també la relació afectiva amb els altres cossos. A través de
les noves tecnologies, ens sentim més propers afectivament amb persones que
estan a milers de quilòmetres que no pas amb les que tenim al costat. El neoliberalisme, aliat amb les noves tecnologies, virtualitza les nostres relacions socials
i les dissol fins al punt de generar noves patologies. Oi que costa creure que això
estigui passant inclús en projectes amb un caire social?
Sempre es diu que el primer pas per resoldre un problema és fer un diagnòstic
acurat que ens el permeti reconèixer. Per les expressions del públic, sembla evident que la Marga Padilla, amb el seu filet de veu pausat, ha posat el dit allà on
tots i totes sentíem el dolor. I, paradoxalment, ens sentim molt millor.
Però com a bona terapeuta social, la Marga ens té preparat el concepte que ens
farà esclatar el cap: neoliberalisme des de baix. I menciona l’argentina Verónica Gago, investigadora de filosofia política connectada amb processos de base
a l’Amèrica Llatina que ens convida a detectar com el neoliberalisme també és
present en dinàmiques populars. El neoliberalisme no només ens plou als de baix
des de les cúpules malignes, sinó que fins i tot en espais comunitaris. La Verònica
el defineix com un neoliberalisme adaptatiu, un bitxo que ja se’ns ha ficat dins el
cos i que avança i fracassa en funció de la nostra resistència.
La Marga, amb el seu posat sempre discret i el volum ben baixet, encara dubta de
si això que explica ens pot interessar. I ens ho fa saber. El problema és que davant
seu, però, el personal està absolutament bocabadat.
Per concretar aquesta idea del neoliberalisme des de baix, posa com a exemple
el restaurant del centre social autogestionat Tabacalera de Madrid. La seva cafeteria i menjador són exemples d’emprenedoria des de baix, perquè van ser assumits per persones sense llar ni papers. El fet que per a molts treballar un dia al
menjador marqui la diferència entre menjar o no menjar, fa que s’hi desenvolupin estratègies competitives i, al mateix temps, unes dinàmiques de cohesió col·
lectiva molt fortes. La gent del centre voldria que els que porten la cuina anessin
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a les assemblees, però els cuiners veuen l’assemblea com un espai de discussió
massa abstracte. Per a ells, l’espai comú de debat i discussió és la cuina; espai
que la gent del centre no trepitja.
Aquesta paràbola de la cuina del centre social ens vol fer entendre que aquest
neoliberalisme des de baix és difícilment comprensible per estructures de consciència que actuen separades del cos o d’allò que en diem la vida en el centre.
Consciència i cos. Teoria i pràctica. Objectius i mitjans. Aquestes són algunes de
les dicotomies on s’encallen molts dels nostres plans i en un intent de sortir
aquests carrerons sovint sense sortida, la programadora informàtica ens convida a abandonar la lògica occidental. Saltem a la saviesa xinesa.
El filòsof francès François Jullien sosté que mentre a occident treballem en l’abstracció d’un model ideal que volem aplicar perquè les coses siguin com han de
ser, a la Xina es parteix de la noció de procés, que no hem de traduir com el camí
per arribar a un lloc sinó com la processualitat: allò que està passant. El què tenim són processos continus governats per lògiques internes que hem de descobrir. No els hem de forçar ni controlar, sinó simplement facilitar la seva maduració de manera indirecta. Més que intervenir, cal adaptar-se al tarannà de les
coses per facilitar una transformació que sempre serà silenciosa.
Transformació silenciosa com a alternativa natural al gran projecte.
Aquesta proposta no queda tan lluny d’una pràctica que ja tenim molt interioritzada en les nostres vides: la criança. Aquí hi ha un procés invisible on mai ens
plantegem moments de trencament, punts d’inflexió ni estratègies d’innovació
sinó que ho confiem tot en l’acció ordinària i discreta que, justament per la seva
mateixa persistència, acaba generant una transformació. Cuidar l’hort podria
ser un altre exemple de com l’acció quotidiana, sovint indirecta, sempre aliena
als grans esdeveniments i planificacions, obté els seus resultats.
Potser, suggereix Padilla, el que hauria de fer la gent de l’assemblea de Tabacalera és implicar-se en la neteja de la cuina i, mitjançant les converses que sorgeixin
en aquest procés tan quotidià i poc reflexiu de fer neteja, conèixer els vincles
que fan que l’altre col·lectiu que habita el centre social funcioni. Un cop més, la
solució seria centrar-nos en la vida i aparcar la teoria abstracta.
D’alguna manera, el discurs de la Marga Padilla i el de la Itziar González connecten
en aquesta proposta d’abandonar els grans projectes i centrar-nos a observar
com funciona el que funciona. Planejar implica, d’alguna manera, sortir del nostre propi cos i mirar-nos-ho tot des d’una perspectiva aliena per tal d’arribar a
9 BARRIS

una idea ulterior. El projecte fa que treballem des d’un espai mental abstracte i
aparquem la vida mentre intentem assolir uns resultats materials. Sense el projecte, aquest projecte que diu la Itziar que és el que el poder desitja per tenir-nos
collats i sotmesos les nostres pròpies exigències, només estem nosaltres davant
el paisatge, davant la comunitat, davant les vides.
I ara una última paràbola, la del carnisser xinès, que Marga Padilla llegeix del llibre de François Jullien ‘Las transformaciones silenciosas’. “Un carnicero ordinario
debe cambiar el cuchillo todos los meses porque corta huesos. Un buen carnicero debe cambiar el cuchillo todos los años porque corta carne. Hace 19 años que
descuartizo bueyes y la hoja de mi cuchillo está tan nueva como si la acabara de
afilar. Al principio no podía dejar de ver al buey entero. Mi cuchillo tropezaba con
huesos y carne. Ahora sé encontrar los grandes intersticios y conduzco la hoja del
cuchillo por amplios pasajes huecos siguiendo la conformación interna. No toco ni
venas ni arterias ni músculos. Y mucho menos toco huesos. Cada vez que llego a un
punto de intersección considero la dificultad y tomando precauciones, actuando
lentamente, manipulo el cuchillo de la manera más delicada. Y me siento contento”.
L’efecte de la ponència de Padilla és molt visible a les cares del personal, que ha
quedat ben tocat. La primera pregunta, de fet, neix de la desesperació: “I com ens
ho fem, per fer anar el ganivet lentament en una època de tantíssima velocitat?”.
La Marga s’està deu segons callada. Deu segons pensant amb el públic expectant. Deu segons! I respon: “Ni idea, algú em pot ajudar?”.
Però, tornant a allò de posar la vida al centre, Padilla explica que té un amic que
sovint li diu que no anar a dinar amb algú perquè no tens temps no té cap sentir.
“No anar a dinar amb una amiga perquè has de treballar? Aquesta mena de vida
no té sentit!”. I ho diu ella, que té molt present la frase, tot i que no pot dur-la a la
pràctica. El què ens està dient sense dir-nos-ho, és que el gran repte d’aquestes
xerrades és aconseguir que tot el que s’està parlant aquests dies aconsegueixi
tenir el mateix pes en les nostres decisions futures que tot allò que hem viscut. El
gran repte és curtcircuitar les inèrcies.
Ho diu la Marga, això de què no anar a dinar amb algú que et convida perquè has
d’acabar una feina no és una vida amb sentit, i que, un cop acabi la seva intervenció, no marxarà de l’Ateneu sinó que es quedarà al taller posterior. Però, com que
aquí veníem a qüestionar-nos-ho tot, encara ens llençarà un manoll de preguntes que ens deixarà catacròquer: A sant de què mereixo jo ser cuidada? Perquè
justament ara? Les cures són un dret o són una pràctica?
2017
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l taller posterior a la xerrada serà l’espai on abocar tot allò que no acabem
de resoldre sobre com combinar l’activisme amb una vida més o menys raonable. Curiosament, tot i haver menys gent que a la xerrada d’ahir, avui hi
ha més gent al taller. Per constatar que l’associacionisme és un espai de conflicte inherent que ens esgota i ens desgasta, però també per verbalitzar les raons
per les quals necessitem participar en aquests espais de construcció col·lectiva.
El taller prendrà el metafòric aspecte d’un cabdell de llana que uns estiren d’una
punta i els altres de l’altra. El fil només és un, amb dos extrems. O potser són tres,
però no sabem ben bé de quin extrem caldria estirar per desenredar el cabdell.
Es tracta simplement d’anar tibant, metafòricament, mentre posem sobre la taula aquestes reflexions que ens mantenen vius i ens neguitegen.
Molts ens hem quedat amb la idea d’una vida que mereixi ser viscuda. N’hi ha que
parlen de potenciar l’amistat com a valor polític, de fer créixer la comunitat com a
objectiu vital, del valor polític dels processos… N’hi ha que defineixen el neoliberalisme com una màquina de triturar vides, però també n’hi ha que sospiten que
si ens aboquem a la sobreparticipaciò, és perquè aquest projecte que ens desborda té objectius inestimables. N’hi ha, fins i tot, que diuen que no hem d’exigir el
mateix grau de compromís a tothom perquè això mai funciona.
En aquesta tensió entre vocació, compromís i saturació, la Marta esbossa les regles d’or d’un projecte on la vida sigui al centre: que t’hi vagi la vida, que et doni
vidilla i que tingui vida pròpia de manera que la teva presència no sigui sempre
imprescindible. Ja tenim l’ou kinder de l’activisme!! “Tenim la teoria, però no la
pràctica”, constata la Judit. La Zoraida apunta que potser no sabem viure perquè
no hem tingut mai la llibertat per fer-ho.
El Jordi intueix que si en un projecte es decideix incloure el tema de les cures,
potser és que el projecte ja falla de bon principi. La Yoyi defineix cures, aquest
terme que d’un temps ençà tots tenim a la boca, amb una excepcional precisió:
les cures és posar-te en el lloc de l’altre davant de qualsevol situació. Les cures,
per tant, no serien un dret ni un deure: seria una posició davant la vida.
9 BARRIS

El Milo plora tranquil·lament. Encara no ha fet un any i ja s’ha empassat més assemblees que el 99% per cent d’adults d’aquests país.
El Jordi es confessa cada cop més reticent a plantejar les organitzacions a partir
de projectes i sospita que alguna cosa falla aquí. De fet, apunta que en el projecte, o en com l’interioritzem, ell hi troba un enemic i no un estímul. Ai, els projectes… Però, com frenar aquesta inèrcia que ha agafat l’Ateneu per revisar a fons
el procés i revertir dinàmiques nocives? I com avançar per erradicar la precarització en el sector? Aturar-se a pensar, l’objectiu d’aquestes jornades, té un segon repte encara més complex: posar en pràctica allò que s’ha pensat.
El Fer, amb el micro en una mà i el fill a l’altra, confessa que després de sentir la
Marga té seriosos dubtes sobre què és l’Ateneu. És neoliberalisme? És una maquinària? El Xavi es refereixen a l’Ateneu com una “escola de vida”. Hi ha qui diu
que l’Ateneu és simplement un instrument i que el seu objectiu és existir per a
què dins aquest espai passin coses. Però comença a planar el dubte: un espai de
trobada per a qui? Qui queda fora? I com una veu de la consciència que anirà visitant aquestes jornades durant els tres dies, sorgeix ja la sensació de què potser
aquest és un projecte massa tancat en sí mateix i que cal generar nous espais
per a l’imprevist, per acollir allò no controlat ni planificat.
El Borja ha recollit i reforçat aquesta sospita llençada abans per la Marga: potser
l’assemblea hagi quedat obsoleta com a espai de relació i participació i ja no sigui, per molt que ens hi entestem, la consciència de la totalitat ni el lloc des d’on
emana la sobirania horitzontal. Potser cal replantejar la metodologia, però veient
la dinàmica interna d’aquesta trobada a l’Ateneu, sorprèn la seva fluïdesa. Els
torns de paraula es respecten sempre, no hi ha un sol crit, sinó un ambient d’escolta sincer i profund. La trobada avança a bona velocitat i amb rumb ferm com
un vaixell en la mar calma. Sembla que res no es mogui perquè ningú està fent
cap esforç excessiu. Avui no cal combustible ni remers precaritzats a galeres.
Avui el vent bufa pel darrere i el vaixell avança sol. No ens n’adonem i el taller ha
durat molt més que la ponència. I més que s’allargarà a la barra del bar.
Ara bé, ningú podria assegurar que el cabdell estigui més desenredat o més embolicat que fa una hora.
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a tercera ponència va ser dinamita pura. Perquè les paraules també poden
fer saltar pels aires altres paraules que ens tenen empresonats, lligats de
peus i mans a uns conceptes fetitxe. I un d’ells seria el propi concepte d’autonomia, una idea amb la qual tots ens sentim còmodes, un espai desitjat, però
que la filòsofa Andrea Soto, o com ella prefereix anomenar-se, aprenent de filòsofa, diu que hem d’aprendre a reconsiderar. Ella parla d’autonomia com dependre
d’uns recursos i reivindica aquesta idea dels vincles que ens alliberen, aquests
vincles dels quals no hem de fugir perquè generen valuoses interdependències.
No són paraules buides les seves. Abans de començar a parlar agraeix la generositat de la invitació i es confessa honrada de ser a l’Ateneu Popular 9 Barris. Està
explicitant la seva voluntat de no ser una simple ponent que arriba de fora, sinó
d’estrènyer aquests vincles invisibles. L’Andrea és plenament conscient de la intenció de l’Ateneu de fer una pausa per reflexionar sobre el terreny recorregut,
per repensar aquestes inèrcies. Aquí però, l’Andrea afegeix un matís: ningú sosté un projecte durant quaranta anys només amb la inèrcia.
Soto llegeix a Fernando Pessoa: “Hay un tiempo en que es preciso abandonar las
ropas usadas que ya han adoptado la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es tiempo de travesías y si no
sabemos hacerla, quedaremos para siempre al margen de nosotros mismos”. Per
ella, més que d’autonomia, caldria parlar de zones d’autonomia que cal cuidar tot
qüestionant alguns gestos que hem convertit en normes i que han acabat marcant fins i tot la forma de la nostra roba.
“Y me refiero aquí a cuestionar cierta ética, ciertos modos de ser y de hacer, que
parecen medir nuestro compromiso militante y que muchas veces se arraigan en
un discurso moralizante”. Potser els mecanismes de participació als quals estem
habituats ens fan presoners. Potser no estem tenint en compte i estem girant
l’esquena, justament per aquesta dinàmica de compromís radical, a com ha canviat la nostra vida i com s’ha precaritzat.
9 BARRIS

De la mateixa manera que no hi ha formes pures de representació, potser hem
d’assumir que no hi ha formes pures de participació i que hem de plantejar una
mena de compromís inestable, inestable com la nostra pròpia vida, com el context
on estem encabits, al qual si podem anomenar autonomia. Potser hem de reconsiderar la manera de relacionar-nos amb els espais de representació i veure si
alguns d’aquests gestos que esdevenen normes no fan sinó desactivar les posicions crítiques, acomodar les relacions i obviar les relacions conflictives.
Diu l’Andrea que diu Godard que “el més difícil no és tant canviar el fons com les
formes”. (Pausa per pair i interioritzar aquesta idea tan brutal). Un cop feta la
pausa, Soto apunta que sovint ens entestem a abordar aquests grans projectes
de transformació des de les idees, mentre considerem les formes com una conseqüència i no com el motor de la transformació. El veritable materialisme, diu, és
la transformació de la forma. I si hi ha alguna cosa que té a veure amb l’autonomia cultural és com des de la cultura es treballa molt de les formes: les més espectaculars, però també en les més petites i discretes. Per això, si cal avançar des
d’un activisme no planificat, per bé que un activisme planificat és un activisme
mort, cal trobar aquestes formes sobre les quals incidir i treballar.
Aquí llença un altre concepte: les pràctiques de subversió quotidiana. I parla
de com els treballadors de les fàbriques del segle xix picaven a terra amb les
sabates per interrompre el discurs del patró. Aquí no hi ha un gran projecte de
ruptura cultural. Hi ha un gest minúscul, subtil i efectiu. De fet, diu l’Andrea, allò
espectacular ens desvincula, mentre que el detall quotidià ens construeix com a
col·lectiu. Com reterritorialitzar aquestes formes de resistència i lluita? La pregunta queda en l’aire, però, és clar, trobarem la resposta en el territori, no pas en
un nou projecte de transformació vinculat a les idees. Serà forma.
De vegades hi ha imatges de canvi que ens impedeixen canviar perquè ens remeten a un passat que ja no existeix i a un present on no encaixen. Són idees preconcebudes que organitzen i guien la nostra mirada. I també hi ha impotències
que s’acumulen i arrosseguem per sempre més. Davant tot això, ella tira de Jacques Rancière: “Preparar la insurrección, entonces, quiere decir no prepararla. La
única manera de preparar el futuro es no anticiparlo, no planificarlo sino consolidar por sí mismas las formas de disidencia subjetiva y las formas de organización
de la vida en distancia del mundo dominante. La organización de la vida cotidia2017
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na por gente común y corriente, que es la que se
opone al cabo que caracteriza la organización de
la vida agraria”.
A molts ens està venint al cap el ganivet del carnisser xinès i allò de no planificar mai més que
proposava l’Itziar González. El minut final d’Andrea Soto és per emmarcar: “Ja existeixen mecanismes d’activisme no planificat però actiu. Són
aquestes zones d’intermitència, de detalls subversius, les que ens permeten obrir escletxes. Davant els grans gestos de la història, els petits testimonis de vida quotidiana que són portadors de memòria
pel fet mateix de no haver-se preocupat per cap cosa més que pel seu present”.
“Aquesta xerrada durarà anys”, sospira una de les assistents, sabent que cal una
mica de temps per pair tot el que l’aprenent de filòsofa ha abocat en mitja horeta.

JORNADES

Trencar aquests
vincles amb l’entorn,
que és el que fa
el capitalisme,
anul·la qualsevol
possibilitat
d’interdependència.
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i fins ara els tallers posteriors a les dues primeres parades a les xerrades van prendre forma de semicercle davant d’un hipotètic espai central,
aquest cop es forma un cercle ampli i tancat on no hi ha cap mena de destinatari principal on projectar les opinions. Avui giraran d’esquerra a dreta i de
dreta a esquerra, rebotant en totes direccions i amb diferents intensitats, en
una fila zero circular composta per una trentena de persones i col.lectius propers a l’Ateneu Popular 9 Barris. Una petita i oberta família de gent que enten la
cultura com un instrument de transformació social.
Enmig d’alguns dels arguments ja habituals quan parlem d’autonomia de la gestió cultural (la dependència de la subvenció i fins i tot dels equipaments públics,
la suposada contradicció que implica dependre dels recursos públics, la burocratització de la cultura, la precarietat laboral…) apareixen altres idees que, en
aquesta dinàmica circular, aniran alimentant una gran bola invisible.
El Xavi planteja el repte d’enxarxar equipaments grans i petits, tot i saber que
això pot generar relacions conflictives i de desigualtat. La interdependència amb
espais afins serà millor que aquesta interdependència amb l’administració, intueix. També suggerirà que és responsabilitat d’aquests projectes amb molta
història i volum democratitzar la gestió dels recursos públics, obrir els espais de
decisió i posar en risc les estructures. Trencar amb moltes formes, sí.
El Javi ens alerta de com el capitalisme i les marques s’estan apropiant de pràctiques culturals urbanes i populars, especialment al voltant del hip-hop.
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La Carla retrata l’artista com un ésser de dues cares que d’una banda ha de lluitar per sobreviure entre formularis de subvencions i factures i, de l’altra, aconseguir abstraure-se’n per poder crear i potser accedir als escenaris de grans
festivals que en comptes de catapultar la seva carrera la poden dur a la ruïna.
El Miguel posa com a exemple de “lligams que alliberen” la cooperativa de circ on
es col·lectivitza el saber acumulat i que, davant la individualització que fomenta
el capitalisme, vol crear espais de relació social i subversió col·lectiva.
El Francisco ens convida a fer un exercici molt més radical: transformar la manera
en què les institucions es fan cos a les nostres vides. Les institucions no són res,
assegura, i proposa aprendre a reformular aquesta dependència perquè sigui la
institució qui depengui de nosaltres i no al revés.
El Jordi parla d’una altra manera de fer: dels vincles puntuals, potser més febles
a llarg termini, però molt ben articulats i amb molt sentit durant el procés de participació en un projecte. És una altra manera d’organitzar-se, sense una estructura feixuga, tendint més a la coproducció que a l’oferta de serveis.
L’Helena posa sobre la taula la por que tenim al conflicte i la incomoditat que suposa mirar-nos al mirall i descobrir que no som el que diem que som. Però benvingudes siguin aquestes tensions: depenem enormement de sostenir aquestes
tensions i d’aquest camí incòmode per arribar a ser qui volem ser.
L’Alberto sospita que els gestors culturals han entrat en una dinàmica de produir cultura d’autoconsum desatenent les noves generacions. Un cop d’ull a
aquesta fila zero circular fa sospitar que la mitjana d’edat avui deu voltar els 45
anys. “Amb quina legitimitat ens hem atorgat la representació del territori?”, es
pregunta. I fins i tot convida a fer el pas d’entregar les armes a la joventut. Seria
una manera d’abandonar aquesta roba que ja ha agafat la forma del nostre cos.
La Cristina afegeix que depenem de la nostra imatge com a Ateneu. No només és
una dependència ideològica, sinó també una dependència de la seva història i de
les seves formes. I apunta que un repte important és començar a parar atenció a
tot allò que no és productiu.
Amb quina La Yoyi recorda que des del seu origen, l’Ateneu volia administrar
diners públics, però mai treballar amb més d’un 50% de pressupost
legitimitat ens públic per així no fomentar una dependència extrema, tot i que per
hem atorgat la generar l’altre 50% cal produir suficients activitats. I es pregunta
representació on queda l’autonomia de tots els col·lectius que s’acosten a l’Atedel territori? neu per fer les seves activitats. Generosíssima pregunta.
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El Paco, des de la seva experiència a l’editorial Bruguera, es defineix com un col·
leccionista de fracassos i remarca que els espais col·lectius i cooperatius sempre
fracassen per les relacions humanes. Els diners mai són el problema real i, per
tant, cal cuidar molt aquests vincles personals. Regar-los, enfortir-los.
El Toni afegeix un cop més que el conflicte és inherent a tot projecte i que encara que el capitalisme defineixi com a fracàs el tancament d’una etapa que pot
obrir-ne una de nova, nosaltres ho hem d’entendre com etapes de readaptació
per tal d’avançar. I que no podem considerar la història de l’Ateneu com un pes
incòmode. Potser cal canviar les formes, però la ideologia d’aquest projecte i fins
i tot el bagatge acumulat no és la seva forma: és el seu fons.
El Fer pensa, tirant la vista enrere, que l’Ateneu ha perdut aquella fe en l’acció
directa que tant l’apropava als moviments obrers. Però, d’altra banda, la història
de l’Ateneu també és la lluita per posar en el centre un altre relat que no sigui el
del poder, un relat que posa el focus en els moments de conflicte, en les veus a la
contra, en el dissens. Potser cal visibilitzar encara més aquest relat.
La Judit reconeix la dificultat que tenen espais com l’Ateneu per entomar l’imprevist, el Borja exposa les dependències de l’Ateneu La Base, on aquestes dependències no són de les subvencions sinó del compromís de la gent, el Xavi demana trencar per sempre amb l’èpica de la precarietat en l’art, l’Andrea insisteix
en la idea de protegir i guardar el conflicte, de cuidar la fragilitat en què ens movem… I la bola segueix alimentant-se de sensacions, dubtes i reflexions, creixent
i creixent fuera mentre cada cop apreta més la gana.
És hora de dinar i, de nou, ens aplegarem en una estructura horitzontal i comunal: sense cap de taula i sense dividir la gent en taules separades. Tots i totes al
voltant d’una gran taula quadrada on tothom es veu les cares i ningú gira l’esquena a ningú. Hi ha gairebé tantes dones (nou) com homes (dotze), enèsima demostració que a l’Ateneu Popular 9 Barris la feminització és un tema força resolt.
Tres de les cinc ponents d’aquestes jornades hauran estat dones. La meitat de
les ponències hauran estat presentades per dones. Dones tossudes que segueixen impulsant l’Ateneu. Dones al capdavant.
A la taula corre el vi, el vi que es beu a l’Ateneu en les grans ocasions. Diu l’etiqueta de l’ampolla que el raïm procedeix d’unes “vinyes tossudes que perseveren en un terreny difícil, amb il·lusions tossudes com les mans que les treballen”.
Vinyes tossudes, mans tossudes, dones tossudes, barris tossuts, projectes tossuts. Cultura tossuda davant una realitat també tossuda.
2017
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l Santi Eraso porta tres dies a l’Ateneu. Ha assistit a totes les xerrades i fins
i tot ha demanat la paraula en alguna, però un cop dalt l’estrada, ens adverteix: “Sempre he parlat amb moltíssima seguretat, en els darrers anys de la
meva vida professional balbotejo molt més que encerto”. I anuncia una ponència
que serà un recorregut pels seus fracassos en la gestió cultural. El primer tret el
dispara contra aquells anys d’eufòria en què hi havia diners per inaugurar tota
mena d’infraestructures. El què queda després de la crisi del 2008 i l’esclat de la
bombolla és “un parc d’equipaments culturals monumentals, ingovernables i en
molts casos ruïnosos que estan produint una precarització en cadena”, diu.
Eraso ha vist des de dins com l’administració fa servir la cultura per crear marca
de ciutat. Ho va veure i viure quan l’alcalde de Donosti Odón Elorza el va involucrar en el projecte de capitalitat cultural europea. La seva proposta va ser ‘La
burbuja cultural. Educación/ecología/cultura: un nuevo trinomio social’, un document que criticava l’espectacularització de la cultura i la festivalització dels
projectes de capitalitat cultural com a eines per atraure turisme. I la seva contraproposta va ser un projecte a deu anys des del qual plantejar accions més
descentralitzades i vinculades als col·lectius per explicitar que la potència creativa d’una ciutat no està en la institució i en la seva maquinària burocràtica i
publicitària, sinó en la gent, en la comunitat. Tot i que el projecte va guanyar, el
resultat no es va assemblar res al que ell va planejar. Eraso va plegar abans.
El seu darrer destí va ser l’empresa municipal Madrid Destino. Cultura, Turismo
y Negocio que gestiona els principals equipaments públics de Madrid: Matadero, Centro-Centro, MediaLab Prado, Teatro Circo Price… L’objectiu era repensar
la institució cultural i la relació d’aquests equipaments amb la vida i la gent. Una
nit va somiar que una tempesta destruïa tots els equipaments públics de Madrid:
biblioteques, museus, teatres... Els rajos, de fet, no els destruïen, sinó que teletransportaven les obres i els llibres a les cases de gent de tots els barris de
Madrid. I els ciutadans, no només els cuidaven, sinó que a més obrien la porta de
casa seva perquè els altres veïns poguessin admirar aquests La feina de la
tresors culturals.
institució és
Només va ser només un malson. En despertar, tots aquells
enfortir els
equipaments monumentals seguien allà. Eraso va durar poc
més d’un any a Madrid Destino, fins que va entendre que no entramats
tenia cap possibilitat de fer reformes estructurals i políti- i invertir els
ques en la gestió cultural de Madrid. Eraso, que sembla que recursos...

ATENEU
tot ho resolgui redactant documents, va escriure una
carta a l’alcaldessa Manuela Carmena, però mai li va enviar.
I a l’Ateneu Popular 9 Barris, en aquesta quarta i darrera
jornada sobre cultura, centrada en les infraestructures,
ens en va llegir un fragment. La proposta de fons és treballar menys amb els edificis i més amb l’entramat cultural
disseminat per la ciutat, construir la cultura més des del
vessant social, entendre que són altres els qui posen la llavor i que la feina de la
institució és regar, no edificar. La feina de la institució és enfortir els entramats
i invertir els recursos en el darrer graó de la cadena de creació cultural, el més
precaritzat.
“Y al final, y al final, y al final…”, s’encalla Eraso, balbucejant com ja ens ha avisat
que fa cada cop més. Sembla que estigui a punt d’arrencar-se amb la tornada de
Julio Iglesias: “Y al final, las obras quedan las gentes se van / Otros que vienen las
continuarán: la vida sigue igual”. Molt adient, tot sigui dit.
Tan bon punt s’obre el torn de paraules, apareix automàticament el dubte des
dels equipaments públics de si estan contribuint a enfortir els entramats culturals dels barris o si simplement estan assegurant la subsistència del mateix
equipament. Sovint sembla que la infraestructura sigui la base de tot a la gestió
cultural, un monument que ens empresona, fins i tot a costa dels treballadors
que la fan tirar endavant i dels artistes que hi presenten les seves obres. Una
cosa sembla clara per al Santi Eraso: els equipaments públics no han de reproduir la lògica capitalista de l’excés que no fa més que forçar-nos a fer més amb
menys diners i menys temps, a hiperproduir precaritzant. Un secret: a les reunions internes de l’Ateneu Popular 9 Barris treballen amb el lema ‘Fer menys
amb més’.
Surt també la pregunta de com fer perquè la cultura dels barris arribi al
centre i la gent del centre vagi als barris. Eraso recorda que un dels projectes que volia introduir a Madrid Destino era obrir els grans equipaments
per fer-hi actuacions que potser no tenen una alta qualitat però sí una
alta qualitat simbòlica i afectiva. Perquè no pot actuar un diumenge al matí
al Teatro Español una coral de gent de la tercera edat? I, en direcció oposada, programar actuacions de grans estrelles als barris, més enllà dels escenaris sagrats i consagrats del centre. Serien mecanismes per trencar amb
la segregació cultural.
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l darrer taller és un exercici pràctic: analitzar les característiques de diferents espais de la ciutat per veure si és possible albirar un model d’equipament que no sigui ni públic ni privat, sinó del comú. La diversitat de casos és
tan àmplia com aquesta ciutat que ja ningú se sent capaç d’abastar: de l’okupa
rural de Can Masdeu al Taller de Músics, de l’Ateneu La Base a la Fabra i Coats, del
Casal de Joves de la Prosperitat a l’Ateneu de Fabricació de Les Corts.
S’entén que en una infraestructura del comú hi ha d’haver una gent que produeixi i gestioni alguna cosa de manera col·lectiva i amb alguna mena de democràcia
radical. A partir d’aquí, però, tots els dubtes davant d’equipaments públics gestionats amb mentalitat neoliberal que puguin servir per higienitzar i gentrificar
una zona. De fet, hi ha centres cívics de gestió privada, comunitària i mixta. Hi ha
cert consens en un recel cap als equipaments públics. Potser, es diu, perquè allò
públic no ha demostrat capacitat de preservar allò comú.
La Marga Padilla encara volta per aquí i apunta que no existeixen espais amb una
gestió 100% pura en una direcció o l’altra. Però, de fet, apunta algú altre, l’important d’una infraestructura del comú hauria de ser el què s’hi fa dins i quina vinculació estableix amb el barri, no pas el model de gestió. D’acord, però aquí cau la
gran pregunta com una gerra d’aigua freda: quin percentatge de la cultura que
consumim surt d’aquests equipaments? Pànic a la sala.
La Mariona fa un intent de definir què seria un projecte comunitari: quan unes
persones decideixen que col·lectivament poden gestionar una necessitat, generen un projecte comú. Quan la comunitat vol resoldre les seves necessitats en un
sentit més obert que ultrapassa el marc estricte de les persones que han creat
la comunitat, el projecte passa de comú a comunitari. Però, tenint aquesta gestió
comunitària, cal infraestructura? On apareixeria aquí la infraestructura?
Potser quan parlem d’infraestructures pensem només en edificis i caldria ampliar la definició a altres agents: persones, mitjans, jardins… Guifi.net podria ser un
bon exemple d’infraestructura del comú on els usuaris es constitueixen en comunitat, encara que la seva infraestructura física siguin unes antenes i nodes.
Quin percentatge de la Les infraestructures públiques encara pensen
en la gent com a usuaris, mentre que les infracultura que consumim estructures del comú han trencat ja amb aquessurt d’aquests
ta visió i pensen en termes de comunitat. De fet,
equipaments?
amb el mercat i amb l’estat cadascú pot funcionar de manera individual. En canvi, amb el comú
Pànic a la sala
9 BARRIS

cal activar-se, entrar a formar part d’un col·lectiu que, d’alguna manera, acaba
sent el fruit mateix d’aquest comú.
Hi ha una cançó molt maca dels U2, sí, dels U2. Es titula ‘One’ i inclou un dels millors
versos de la carrera d’aquest defraudador d’impostos que es fa dir Bono. “Has
vingut a buscar el perdó? Has vingut a despertar els morts? Has vingut a fer de
Jesucrist amb els leprosos que tens al cap?”, diu. I la tornada fa: “Som un, però no
som iguals, ens hem d’ajudar els uns als altres, els uns als altres”. Els U2 van haver de fer dos videoclips perquè en el primer no hi apareixien ells i era molt poc
comercial. Se’l coneix com la ‘Buffalo version’, perquè hi sortia un búfal americà
corrent per una pastura. El búfal corre i corre, posant tota la seva musculatura al
servei d’aquest cos enorme, sense parar-se a pensar què hi haurà al final de la
pastura. Aquests dies m’ha vingut molts cops la imatge del búfal d’U2, cavalcant
poderós i imponent per la pastura que ell imaginava un espai de llibertat però
que, en realitat, és el trajecte que li estan marcant els caçadors perquè avanci
fins allà on ja no podrà recular: el precipici.
Aquests dies ha estat molt recurrent la sensació de no tenir massa clar si l’Ateneu avança en la direcció adequada, encara que sigui en la direcció triada, o si
corre només cap a on pot córrer. N’hi ha que fins i tot ja no reconeixen la ciutat
on vol incidir, la pastura per la qual avança el búfal. Les jornades sobre cultura
han estat una tranquila maniobra d’emergència. El gran búfal, aquell al qual la
resta de la manada mirarà abans d’arrencar a córrer, ha decidit aturar-se, veure què fan les altres espècies en la seva situació, demanar consell i observar
amb deteniment el paisatge que l’envolta. Si com se sol dir, córrer és de covards,
aquest cop l’Ateneu ha estat el més valent de la seva espècie.
Queda el dubte de si alguns dels conceptes i línies de treball que han pres forma
en aquests tres dies ens sonaran obsoletes i gastades l’any 2027. Però d’això ja
en parlarem quan l’Ateneu Popular de 9 Barris organitzi les jornades d’autoavaluació del seu cinquantè aniversari.

PLANTA ASFÀLTICA DE TRINITAT NOVA, 1976. ARXIU ATENEU.
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TEXT NANDO CRUZ. COORDINACIÓ, CORRECCIÓ I FOTOGRAFIES BORJA LOZANO.
DISSENY NACHO SANZ. PONENTS ITZIAR GONZÀLEZ, ANDRÉS ANTEBI, MARGARITA PADILLA,
ANDREA SOTO I SANTIAGO ERASO. AGRAÏMENTS ESPECIAL A GRUP DE TREBALL DE CULTURA.

ALTRES FOTOGRAFIES ARXIU ATENEU POPULAR 9 BARRIS I JORDI BORRÀS.

IMPRESSIÓ DO THE PRINT.

INTERIOR DE L’ATENEU, 1984. ARXIU ATENEU.

’Ateneu Popular 9 Barris és un centre socio-cultural públic que funciona segons el model de gestió comunitària;
el qual neix de l’ocupació veïnal l’any 1977 d’una planta
asfàltica que es va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova.
Actualment l’Ateneu és un espai de creació i formació en circ i
programació cultural de tota mena. Valors com la transparència, l’horitzontalitat i la proximitat han teixit el caràcter d’aquest
projecte fins avui, i és a les diferents comissions i grups de treball on trobem els espais de governança de l’Ateneu, de baix cap
a dalt.
Un d’aquests grups
és el de cultura, format l’any 2015 per
tal de pensar i generar un discurs propi
que ajudés a elaborar noves propostes,
així com una política
cultural que dotés de
sentit i coherència
les accions.
El novembre de 2017, i
coincidint amb el 40è
aniversari de l’Ateneu, les jornades de
cultura sintetitzen
part d’aquest treball previ, a través de
quatre temàtiques: la
ciutat, les vides, l’autonomia i les infraestructures.

