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capítol xvii 

Economies cimarrones
Alternatives al capitalisme neocolonial des d’una 

economia solidària antiracista
Una conversa entre Diana De La Torre, de l’associació MigrESS; 
Aziz Faye, del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barce-
lona, i Ivan Miró, de l’Impuls Cooperatiu de Sants, a propòsit de 

Cooperation Jackson. 

Local de Top Manta, barri del Raval, Barcelona. Agost de 2019.

***

L’experiència de Cooperation Jackson pot ser llegida com una 
síntesi pràctica de la lluita per l’autodeterminació Negra i la de-
mocràcia econòmica al sud dels EUA. Amb eines estratègiques 
com ara el municipalisme, el cooperativisme i les assemblees 
populars, l’aposta de Jackson és inspiradora per als moviments 
emancipadors mundials, a l’hora de construir un horitzó eman-
cipador integral que incorpori la perspectiva antiracista. El pro-
jecte vincula la colonialitat, l’esclavitud i la supremacia blanca 
amb la pobresa actual de les poblacions Negres o migrades, i 
com a resposta, planteja endegar un canvi estructural, així com 
bastir alternatives populars de caràcter polític, social i econòmic. 
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¿Quina lectura feu d’aquesta relació entre la lluita contra la 
colonialitat i la construcció d’una economia no capitalista?

Diana De La Torre (MigrESS): La colonialitat et desposseeix 
de la vida en general: de la teva vida cultural, social, psicològi-
ca, emocional, i de la teva pròpia economia. Rogerio Velásquez 
Murillo, una de les veus fundadores de l’antropologia afroco-
lombiana, parlava de la carimba mental com una empremta in-
deleble front a aquesta despossessió. La carimba era la marca 
amb la qual s’inscrivia la propietat en les persones supervivents 
de les inhumanes travessies marítimes, des d’Àfrica fins als 
ports de l’Amèrica colonial. La gravaven amb ferro roent sobre 
els seus pits i extremitats per a la seva fàcil visibilitat, per ga-
rantir els drets sobre la “propietat” de la persona, i també, en cas 
de cimarronatge o intents de fuga, assegurar-ne el retorn a l’es-
clavista. Per Velásquez, aquesta marca no només ens deixà em-
premtes a la pell: també va marcar ments i esperits. Cal trencar 
aquesta carimba mental que, com a contraposició, podria tenir 
el cimarronatge de les ànimes, com a acció simbòlica de preser-
var l’autonomia i la llibertat de pensament i esperit, tot i viure 
sota condicions d’opressió. És necessari actualitzar el cimarro-
natge, aquella acció rebel de fugir des de les mines i plantacions 
muntanya endins cap a la llibertat, formant societats de Negres 
lliures, que es van conèixer amb el nom de “cumbés”, “rochelas”, 
“quilombos”, “mocambos”, “palanques” o “maroon towns”. Hui, 
voler trencar amb les cadenes passa per l’exercici de reinven-
tar-se com a subjectes i apropiar-se de l’economia. Hem de re-
vertir els valors econòmics sobre els quals s’estructurà el comerç 
colonial i que segueixen tan vigents. Si volem trencar amb les 
empremtes d’aquesta carimba mental, cal un cimarronatge de 
l ’economia. Per als cossos que van viure i viuen els impactes de la 
colonialitat, d’esta barbàrie, la reapropiació de l’economia és un 
acte de cimarronatge.
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Cimarronatge com a reapropiació material i cultural: moltes 
activistes de Jackson han recuperat noms que reivindiquen 
la seva africanitat, com a encarnació de la identitat robada. 
Quina és la memòria de l’esclavitud al Senegal?

Aziz Faye (Sindicat Popular): Al Senegal, hi ha moltes famílies 
que entenen l’esclavitud com una cosa del passat, sense tenir en 
compte el vincle amb aquella gent: podria ser el meu besavi, 
un germà, un oncle. Hauríem de plantejar-nos-ho com si fos 
avui: entren a casa teva, agafen el teu germà o la teva mare, 
se’ls emporten i ja no els veus mai més. Cal plantejar-nos quina 
mirada tenim sobre aquesta esclavitud, que segueix existint, i 
que al nostre país compta amb una paraula, “diam”, en wòlof, i 
amb llocs que ens ensenyen el que ens va passar. Aquest dolor 
té un símbol: el Gorée, per on va sortir molta gent, una porta de 
sortida sense retorn. Però aquestes persones no tenen nom. A 
Amèrica, en ser el lloc on les compraven, és més fàcil recuperar 
aquests noms; però en el nostre cas, en ser tan lluny... Potser per 
això no tenen aquesta identitat. Aquest nom ens hagués pogut 
deixar un rastre important a la nostra consciència, més enllà 
d’un sol símbol, o d’una casa.

Quin impacte té avui aquesta desmemòria col·lectiva en la 
vida de la gent jove al Senegal?

Aziz: Els nostres governs no ens representen. És molt trist, per-
què estàs patint, i penses que qui té el poder i podria estar aju-
dant-te, no ho fa. Això incrementa el teu dolor: et sents sense 
força, sense acompanyament, com si no fossis a casa teva. És la 
continuació del colonialisme. Aquesta tristesa debilita, perquè al 
final estàs pensant només en tu, en com sobrevius a la teva fam, 
el teu dolor, la teva tristesa. Només penses en tu, en els teus fills... 
Ja no tens temps de pensar com salvar el teu barri, ni la teva ciu-
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tat, ni el teu país. Vius en la immediatesa. Ja no t’importa res, 
estàs sobrevivint. I quan arribem a Europa, això ens persegueix, 
perquè arribem pensant que podríem salvar-nos, però el pati-
ment continua. El més dur és migrar amb l’objectiu de menjar, 
no per estudiar o aprendre d’aquest món, de la meravella que és 
la vida i gaudir-ne, o per ajudar el teu poble. Estàs més preocu-
pat per tu i per la gent més propera de tu. Portem molts anys, 
des de la independència del Senegal, pensant exclusivament en 
com sobrevivim, no en com podríem millorar. El jovent, que és 
qui podria canviar aquest sistema, no està preparat, no entén el 
poder de canviar el que està passant. Moltes de les nostres pro-
genitores no han pogut formar les seves filles; i és aquest jovent 
a qui hem de preparar. Per al sindicat, és important sensibilitzar 
la gent jove, que són el futur i l’esperança, perquè a la gent gran 
del nostre país no sabem si l’han comprat. El paper del sindi-
cat és ampliar aquesta lluita, pensar com involucrar-hi d’altres 
moviments. Jo considero Barcelona i Dakar el mateix terreny, el 
mateix sistema, la mateixa gent, la mateixa política.

Són el mateix terreny, però enmig hi ha una gran frontera que 
les separa i en determina la vida o la mort.

Diana: Un dels objectius de MigrESS és lluitar contra la fron-
tera que, encara que estigues aquí, te seguix imposant la coloni-
alitat en la seva màxima expressió institucional: la llei d’estran-
geria. Ser una persona migrada en situació irregular, no tindre 
papers, et fica en un bucle vital durant molt de temps de la teua 
vida. A l’Estat espanyol hi ha molt de patiment arran d’això: 
sense papers, no hi ha feina digna, i sense una oferta de treball 
formal, no hi ha papers. Esta és la situació que moltes persones 
migrades viuen al territori on va emergir la colonització. Gran 
part de la riquesa i la infraestructura europea, des d’edificis, 
esglésies, carrers o places, va ser construïda amb els beneficis 
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extrets de saquejar les colònies, i això té símbols, com el mo-
nument a Colom a Barcelona. Aquests símbols no deixen de 
ser una reivindicació d’una colonialitat que no s’avergonyix de 
res. No hi ha una memòria històrica, no hi ha ganes d’assumir 
que fou una vergonya la colonització i l’esclavització d’éssers hu-
mans. És molt dur reconèixer que els valors de la colonialitat i 
la posterior neocolonialitat són els mateixos. Des de la barbàrie 
original, són molts segles de desastre. La independència dels 
pobles no es pot fer efectiva de forma real si l›administració 
del territori alliberat continua exercint els mateixos valors. La 
carimba mental és un modus operandi, i ens dona llum a l’hora 
d’entendre la relació que hi ha entre classe, colonialitat i racisme. 
Haití, per exemple, n’és un cas paradigmàtic, ja que s’hi ajunten 
les tres variables: va ser colònia, és el país més pobre d’Amèrica, 
i té el major índex de població afrodescendent de tot el con-
tinent. Casual? No ho crec.

Com es relaciona aquesta història del colonialisme europeu 
amb la història de la lluita social a Barcelona? Quina relació 
hi va haver entre el colonialisme, la industrialització i el mo-
viment obrer a Catalunya?

Ivan Miró (Impuls Cooperatiu de Sants): Les fàbriques tèxtils 
del segle XIX van materialitzar el naixement del capitalisme a 
Catalunya. Van crear les ciutats contemporànies i els suburbis 
proletaris, els nostres barris d’avui, posant les condicions perquè 
a partir de la lluita col·lectiva sorgís la classe obrera i les seves 
formes de vida i organització. Les obreres catalanes més cons-
cients de finals del XIX, com ara les internacionalistes de l’AIT, 
van tenir molt clara la relació entre el colonialisme espanyol i 
català, amb l’explotació a què es va sotmetre a la població obrera. 
La burgesia havia aixecat les fàbriques a partir de capitals ge-
nerats amb el tràfic de persones entre Àfrica, Cuba i Barcelona; 
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i en aquestes fàbriques, s’hi explotaren camperoles migrades de 
les zones interiors de Catalunya que havien estat desposseïdes 
dels seus mitjans de vida mitjançant la privatització dels béns 
comunals. Més tard, les anarquistes catalanes de 1895 van tenir 
una posició anticolonial i antimilitarista, a favor de la insurrec-
ció de Cuba i les Filipines, oposada als interessos de la burgesia 
local. I la Revolució de 1909 a Catalunya, la Setmana Tràgica, 
va tenir un important component antimilitarista i anticolonial. 
Aquesta consciència de la gent més lluitadora sobre la relació 
entre el colonialisme i la industrialització, posteriorment ha es-
tat oblidada, i cal recuperar-la.

En general, caldria recuperar tota la memòria de les lluites 
socials històriques. Què podem aprendre, per al present, dels 
combats socials del passat?

Ivan: El moviment obrer que va néixer als nostres barris va in-
ventar noves formes d’organització. El 1850, la gent proletarit-
zada, les que ho produïen tot i no tenien res, van desenvolupar 
un mètode: l’associació lliure de persones. Ja no era el vincle 
religiós ni el comunal, sinó que deien: “associem-nos per sobre-
viure i per lluitar”. Les que hem crescut en barris com Sants, ens 
identifiquem per això amb les nostres àvies, que van treballar en 
aquestes fàbriques, i amb les nostres besàvies, que van inven-
tar aquestes modalitats d’organització: l’associació, el sindicat, 
la cooperativa, la mutualitat. Avui, quan les fàbriques han estat 
deslocalitzades al sud-est asiàtic, amb l’objectiu d’incremen-
tar-hi l’explotació, i quan la nostra ciutat es transforma en una 
fàbrica turístico-immobiliària, les velles formes d’organització 
ens ensenyen com lluitar de nou. Al sud d’Europa, hi ha una 
especialització econòmica a partir de la indústria turística. Els 
fons d’inversió global i l’especulació immobiliària s’apropien de 
la riquesa social i socialitzen la precarietat. Ens tornem a trobar 
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amb la necessitat de crear una economia per al comú, a partir de 
l’associació, el sindicat i la cooperativa, per poder seguir vivint 
dignament en els nostres barris. Per a les nascudes aquí i per a 
les que han nascut en un altre lloc del món i han hagut de mi-
grar pel neocolonialisme. Els nostres barris són internacionals, 
amb 150 nacionalitats, amb papers i sense papers. Les alterna-
tives econòmiques ens han d’ajudar a reconstruir la comunitat 
independentment d’on hàgim nascut. Com dieu a MigrESS: 
una economia per a totes i tots.

Diana: És un repte per a les persones nascudes aquí que s’aver-
gonyixen de la colonització, cal fer memòria de com es confor-
mà la riquesa catalana, visibilitzar com aquell moviment obrer 
era conscient que la seva explotació estava relacionada al procés 
esclavista a Àfrica i Amèrica. Ara no se té esta consciència. És 
tan efectiu el sistema de dominació basat en el color de pell, 
que té un impacte molt gran en l’educació i en els processos 
ideològics. L’eix d’opressió del racisme porta tants anys! Com a 
doctrina, va crear la inferiorització dels éssers humans pel color 
de la pell, com a sistema de dominació. Ho veiem al carrer: hi 
ha persones que, només de veure-us junts, deuen pensar que tu, 
Ivan, ets intel·ligent, i tu, Aziz, un ignorant; només pel color de 
pell. No crec que la població ací tinga la consciència d’aquesta 
memòria. Cal reconèixer que gran part de la riquesa d’ací va ser 
producte de l’explotació colonial. És un repte per a vosaltres, 
com a catalanes compromeses amb la transformació social, que 
se faça difusió d’esta memòria.

Ivan: Avui, la societat catalana és una societat capitalista, invi-
dualitzada pel mercat, que ha patit una expropiació de la seva 
memòria. Per transformar la societat, hem de fer un exercici de 
recuperar l’altra memòria. Descobrir el moviment associatiu del 
segle XIX, les cooperatives obreres de 1920, les col·lectivitzaci-
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ons de fàbriques de 1936... tot un seguit de projectes històrics 
que no han estat hegemònics. Avui es fomenta una subjectivitat 
individualista, neoliberal, una cultura que oblida la lluita social. 
Cal recuperar la tradició catalana emancipadora, llibertària: la 
dictadura durant quaranta anys va intentar esborrar aquesta ex-
periència. I posteriorment, la democràcia i el mercat capitalista 
han creat un individu que no es pensa històricament, sinó que 
només es relaciona amb l’avui de la mercaderia capitalista. Cal 
recuperar la tradició associativa i el passat de lluita obrera. I els 
vincles colonials són part d’aquesta recuperació. Per entendre 
tots els fonaments de les opressions actuals —de classe, de gè-
nere, d’origen...— hem de desenvolupar un procés de conscien-
ciació important. Per ser conscients dels nostres privilegis, però 
també dels drets conquerits.

Quins diferents bagatges de lluita conflueixen ara a Barcelona?

Ivan: És important recuperar el referent del moviment obrer 
històric català, amb les seves col·lectivitzacions industrials i 
agràries dels anys 30, en el qual el 90% de la indústria va ser 
col·lectivitzada, i l’economia va ser presa per les obreres en au-
togestió. Hem de redescobrir aquest bagatge, perquè avui també 
necessitem col·lectivitzar l’economia. Però alhora hem de conèi-
xer la tradició de lluita de la gent migrant llatinoamericana: les 
seves resistències anticolonials, les seves formes d’organització 
comunitàries, urbanes i camperoles, Afro i del moviment Indí-
gena. Aquestes formes d’organització no estatal, comunitàries i 
no capitalistes d’economia. Necessitem reconèixer aquesta savi-
esa que arriba amb la migració. Aprendre de les formes africa-
nes de compartir l’economia, com el suport mutu financer de les 
dones del Senegal. Totes aquestes tradicions de lluita i alternati-
va ens han d’interessar: són les bases per crear una altra societat. 
Veure quines noves lluites neixen a Catalunya per part de gent 
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que prové d’arreu del món. Aquest coneixement és una riquesa 
important si el posem en comú.

Quines són les prioritats de la lluita actual? En la perspectiva 
de les persones migrades des del Senegal, per exemple, quins 
són els problemes a combatre?

Aziz: Dignificar les persones pobres és una urgència. Estan des-
protegides, el sistema les ha oblidat. Començant pel meu país. 
Gran part de les nostres formes de viure van ser eliminades amb 
el colonialisme. Però quan el Senegal va aconseguir la “inde-
pendència”, entre cometes, van tornar a néixer moviments. Però 
van patir una nova forma de colonialisme: el neocolonialisme. 
Si els moviments al Senegal no han crescut de la manera que 
volem és per culpa del neocolonialisme. Senegal va estar molts 
anys sota control França, que va saquejar les nostres riqueses. 
Fruits, minerals, tot ho van robar. Després ens van deixar la in-
dependència com a recompensa per la guerra. Però fa poc es 
va descobrir petroli, gas i minerals com el zirconi, i tots són 
reclamats per França. No ens havien concedit la independència? 
Un ministre francès va dir que si fins ara no havia arribat el ter-
rorisme al Senegal era gràcies a França, que garanteix la nostra 
protecció; per això se senten amb el dret de reclamar la nostra 
riquesa. Diuen que el Senegal necessita ajuda per extreure les 
noves riqueses. El més trist és que el nostre govern hi dona su-
port. No és nostre, són alcaldes del govern francès.

Com defineixes el neocolonialisme? Com el podem combatre?

Aziz: Els governs africans no ens representen, representen a 
França. Encara que siguem nosaltres qui els votem: la crítica 
també cal destinar-la a qui vota aquests governs. Al Senegal, el 
president ha recuperat persones de l’exèrcit francès, expulsades 
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per l’anterior govern, per a la nostra protecció: com si no tin-
guéssim amb la nostra gent no n’hi hagués prou per garantir la 
seguretat. Si el nostre govern no sap independitzar-se, imagina’t 
les dificultats dels moviments! Fem agricultura, artesania, però 
el govern està en contra de les nostres activitats. Jo era sastre, 
tenia el meu taller. Però la importació de roba de fora era més 
barata que la que jo feia al meu país. I això provocava que mol-
tes persones anessin al supermercat a comprar roba de França o 
d’Amèrica. Allò africà no té valor. No et valoren com a subjecte 
important de la societat. Com denunciar aquesta situació? Per 
canviar el món has de començar per casa teva. Per això faig una 
crida a la gent jove del Senegal. La nostra eina no és només el 
vot: totes les representants polítiques des de la independència 
s’han demostrat iguals. Tots els presidents han obeït a França. 
Això no ens porta a enlloc. Cal desobeir. Quan la llei no ens 
respecta, no hem respectar-la. Nosaltres hem de dissenyar la llei. 
La nostra constitució l’han escrit des de França. Últimament, 
moltes joves estan sortint al carrer, resistint: estudiants sense 
beques, pescadores que no tenen peix —ja que el govern ha ve-
nut els caladors a d’altres països—, comerciants enfonsades pels 
productes estrangers... No poden aguantar més. Per garantir la 
vida en pau d’un poble, cal escoltar-lo i respectar-lo. Si no es fa, 
es generarà un conflicte que no sabem fins on pot arribar. Tinc 
por, perquè he vist que els països africans que han tingut petroli, 
ara estan malament. És la maledicció: les potències occidentals, 
si no poden accedir al que volen, provoquen la guerra. En tots els 
països hi ha diferències, i Occident les utilitza; m’agradaria que 
la joventut fos capaç de veure aquesta estratègia. L’única manera 
d’evitar-la és una lluita pacífica. Sortir al carrer, acampar. No ens 
podran matar a totes. M’agradaria que les joves pensessin com 
planta cara a aquest sistema sense generar una guerra civil. El 
mateix dic per a les companyes que han migrat i que són aquí. 
També podem visibilitzar el que està passant als nostres països. 
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Hem de tenir clar el que volem, pacíficament. De vegades, sento 
que a la revolució no cal témer morir. Però cal poder lluitar sen-
se violència, una resistència pacífica. Ajuntar-nos totes.

Diana: El feixisme, el racisme, i totes les formes de dominació 
sobre la base de la barbàrie, són un sistema teòric i pràctic. Si 
funciona com una doctrina és perquè té una teoria i una pràctica 
que se sistematitza. Me parles de Senegal i pense en Colòmbia. 
Amb la diferència dels contextos històrics i geopolítics, però la 
base de la violència sobre les ganes d’alliberar-se del poble, és 
la mateixa. La lluita actual a Colòmbia és pels recursos: ens ho 
volen prendre tot. Som un país ric en biodiversitat, en minerals, 
en recursos hídrics, marítims. La terra està beneïda, tot el que hi 
sembres, neix! Però el sistema de dominació és tan efectiu, que 
després de l’abolició de l’esclavitud i de les nostres “independèn-
cies”, entre cometes, les constitucions legitimaren uns avenços 
que són només paper mullat. La classe política dominant és ali-
ada del capital. És el neocolonialisme de què ens parlava Aziz. 
La població que ara més pateix la violència letal a Colòmbia 
és la que està lluitant contra l’espoli dels recursos i en defensa 
dels seus territoris. L’estan matant, ens estan matant. I gran part 
d’esta població són dones Afros i Indígenes, les que vansembrar 
el seu melic en esta terra. Quan fugien de l’esclavització, s’instal-
laven en territoris desenvolupant comunitats molt lligades a la 
natura, concebent-la com una vida més a la que cuidar, parafra-
sejant Francia Márquez, activista mediambiental afrocolombi-
ana. Això a Colòmbia et fa objectiu militar. Voler cuidar la teua 
terra, la teua aigua, els teus arbres, el teu mitjà de vida que ali-
menta el teu poble, és objectiu militar, perquè les multinacionals 
europees extractivistes ho volen tot, són insaciables.

Com es viu el neocolonialisme des d’Europa? Com impacta el 
capitalisme global en ciutats com Barcelona?



Jackson en revolta

424

Ivan: Em sembla molt pertinent aprendre de les falses indepen-
dències de Colòmbia i Senegal, també en relació a la lluita per 
la independència a Catalunya. Una independència que no canviï 
els fonaments de les relacions econòmiques desiguals, no és una 
independència substantiva. Una independència que només sigui 
un canvi de polítics, no serà transformadora. La independència 
arriba amb la sobirania econòmica del poble. Aquesta és una 
reflexió a aprendre. Què més compartim, per la força? La globa-
lització capitalista. El capital ens ha globalitzat, amb intensitats 
diferents que poden significar la vida per unes i la mort per a 
d’altres. No obstant això, hi ha connexions. A Catalunya, el ca-
pital tèxtil va decidir el 1970 tancar les seves fàbriques, enviar 
les obreres a l’atur, deslocalitzar la producció en països com la 
Xina, i començar un cicle immobiliari i financer. El capitalisme 
català i espanyol es va globalitzar: als anys noranta, les empreses 
públiques espanyoles van ser privatitzades pel Partit Popular i 
van fer el salt cap a Amèrica Llatina. El neoliberalisme europeu 
és neocolonitzador. Quines conseqüències va tenir aquest pro-
cés en el sud europeu? En primer lloc, estem a les portes d’una 
nova crisi econòmica, quan encara no ens hem recuperat de la 
crisi del 2008: austeritat per a les persones pobres, sobreexplo-
tació del treball migrant i precari, augment del poder econòmic 
del capital, hegemonia dels fons d’inversió globals i del capi-
talisme de plataforma. El dret a l’habitatge, com d’altres drets 
socials, va ser lacerat per la crisi del 2008 i la nova crisi ho re-
matarà. En segon lloc: crisi ambiental. La gestió capitalista dels 
recursos mundials està destrossant la possibilitat de reproduir la 
vida al planeta. Una crisi ecològica irreversible, una catàstrofe 
que genera mort i dolor. Tercer: crisi humanitària, causada per 
les guerres per l’apropiació dels recursos a mans de les potències 
europees i nord-americanes. Refugiades i migrants que són uti-
litzades com a boc expiatori pel racisme i el feixisme occidental. 
La Mediterrània, convertida en una immensa fossa comuna, a 
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causa dels governs europeus i les seves polítiques frontereres. 
Quarta crisi: el feminicidi, la violència d’homes contra dones, 
les violacions col·lectives, les agressions quotidianes, la deshu-
manització de la dona. La intensificació del patriarcat descom-
posa la societat. Necessitem un altre model econòmic, social, 
polític, ambiental.

Com pot inspirar-nos l’experiència de Cooperation Jackson 
per construir altres societats? On trobem més apostes per al-
tres paradigmes?

Ivan: L’experiència de Jackson és inspiradora perquè les seves 
alternatives es plantegen des d’un paradigma integral. Econo-
mia solidària, transició ecològica, municipalisme i assemblees 
populars construeixen una altra economia, una altra política, 
una altra relació social i ambiental. Al Kurdistan, es proposa el 
confederalisme democràtic. En molts llocs es construeix: al Bra-
sil, contra Bolsonaro; a Colòmbia, des del moviment Indígena; 
al nord d’Àfrica, amb les lluites del poble rifeny i amazic. A tot 
arreu hi ha lluites. El repte és sistematitzar les alternatives que 
emergeixen en una estratègia, com a Jackson. Què neix a Catalu-
nya? El Sindicat de Venedors Ambulants planteja noves formes 
de lluita i construeix alternatives econòmiques: suport mutu, co-
operatives solidàries. El moviment antiracista lluita i organitza 
propostes com ara la Fira d’Economia Migrant i Diversa, que 
el maig del 2019 va congregar un centenar d’iniciatives d’eco-
nomia popular. El moviment de barris i municipis cooperatius 
impulsa una economia autoorganitzada i local. Entre totes hem 
de teixir estratègicament aquestes alternatives i desenvolupar un 
model polític, social, econòmic i cultural alternatiu al sistema 
capitalista. És necessària una altra forma de viure.
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Per acabar, com aixequeu aquesta alternativa des de la vostra 
pràctica diària? I mirant al futur, quins són els vostres somnis 
col·lectius?

Aziz: El més important per a nosaltres és afrontar la llei d’es-
trangeria, el màxim enemic per a l’immigrant nouvingut. Com 
sensibilitzar la gent d’aquí? Aquesta llei és fruit de la ignorància 
per part de la societat, perquè la gent d’aquí l’ha permès. No-
saltres culpem la gent que permet aquesta llei i no es preocupa. 
El teu veí té un foc a casa seva i a tu t’és igual, sense tenir en 
compte que aquest foc pot acabar cremant casa teva. El que 
passa a l’Àfrica afecta Europa. A l’inici fèiem mercats rebels, 
manifestacions perquè la gent ens veiés. Perquè venent al carrer, 
la gent mira, però no ens veu. Mira un immigrant que té gana 
i està venent, però no en veu la causa. Totes les persones han 
d’assumir la seva part de responsabilitat. Perquè potser aquesta 
persona ha votat el govern de dretes que és al poder; o bé parti-
cipa d’aquesta violència consumint materials tacats de sang pro-
cedents d’Àfrica. No només cal anar a les manifestacions, sinó 
aprofitar totes les possibilitats de canviar aquest sistema. Quan 
tenim un company nouvingut que no pot treballar legalment 
per la llei d’estrangeria i que pot acabar venent droga al carrer, 
nosaltres li diem: hi ha altres possibilitats. Li donem una manta. 
És la millor manera de dignificar la nostra vida. Algunes perso-
nes consideren una vergonya vendre al carrer i estar perseguits 
per la policia, però per a nosaltres és millor que demanar almoi-
na. Són productes d’aquí que venem a la gent d’aquí. I la gent 
que ve a comprar se sent satisfeta: de poder relacionar-se amb 
nosaltres, perquè veuen que ens estem ajudant. Les que com-
pren una bossa de quinze euros, mai anirien a comprar-ne una 
de tres-cents. La gent ha d’entendre això i saber quin és el seu 
enemic. Acusar l’immigrant o el pobre és molt fàcil. Ens pre-
senten com una amenaça al petit comerç. Volem demostrar-los 
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que no som el seu enemic. Hi ha un sistema al què totes estem 
sotmeses. La nostra feina no és tan sols amb les immigrants, 
sinó amb la gent d’aquí amb qui estem en el mateix pou, amb 
dificultats per trobar feina o habitatge. La mateixa crisi. Entre 
totes podem fer-hi alguna cosa. Vull dir a la gent que creu que 
en els nostres països només sabem fer venda ambulant: la fem 
perquè els països occidentals no ens deixen treballar en una altra 
cosa. En el nou aeroport del Senegal, dues de cada tres persones 
que hi treballen són franceses. Es construeix una carretera al Se-
negal i les taxes van a França; els nostres impostos van a França. 
Tot això causa la venda ambulant. Per resoldre la qüestió, cal 
modificar tot el sistema.

Diana: Ara se parla d’un problema de seguretat a Barcelona. 
Però la inseguretat no la causa la venda ambulant; és la de-
sigualtat, el masclisme, el racisme. Que assassinen i violen a 
dones, estos són problemes reals de la ciutat. O que els fons 
d’inversió vegen l’habitatge com un mercat. Però la societat 
que vota els discursos de la por, fàcilment creu que la culpa la 
tenen les persones Negres, perquè és el més fàcil i s’ho porten 
tragant des de fa cinc-cents anys. És més fàcil lluitar contra 
un manter que contra un banquer: això és el racisme. D’altra 
banda, m’identifique molt amb la reflexió d’Aziz sobre la fal-
ta de consciència que hi ha al Senegal en relació a l’absència 
del pare, del germà, l’avi, del rastre que es va perdre. Sent que 
a Amèrica Llatina passa en l’altra direcció. Quan venim d’un 
territori colonitzat i hem migrat a un territori històricament co-
lonitzador, no som del tot conscients dels impactes de la colo-
nialitat fins a estar en este costat. Per a mi, seria un somni que 
des de MigrESS poguérem compartir esta consciència amb els 
moviments socials de Colòmbia. Necessitem explicar-los com 
les migrants vivim la colonialitat a Europa, i com les estratègies 
del feixisme són les mateixes allà i ací. El feixisme a Colòmbia 
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està en auge; a Espanya, una suposada democràcia, és legal un 
partit feixista i racista com VOX. Vivim en una monarquia: el 
Regne del Racisme. I la llei d’estrangeria és una muralla jurídi-
ca de la por que té l’Europa fortalesa de saber que  esta inferio-
ritat no existix, que la seva riquesa es construix sobre una fal-
làcia. Des de MigrESS. Volem lluitar contra esta muralla que 
imposa tants impediments pràctics a la vida real. Però soles no 
podem. I llavors coneixem el Sindicat de Venedors Ambulants 
i d’altres experiències inspiradores. Les persones migrades són 
als sectors laborals més explotats. Per tant, des de MigrESS, 
entenem que acostar-se a les alternatives econòmiques coope-
ratives i solidàries, amb altres valors, és transformador. Vivint 
en la immediatesa, sense papers, trampejant i lluitant per viure, 
és difícil conèixer alternatives d’altres barcelones, altres formes 
de viure l’economia. Per a nosaltres, el somni és estendre estes 
alternatives entre les persones migrades, tot i el jou de la llei 
d’estrangeria. Impulsar processos econòmics transformadors 
Sud-Sud és un altre somni, ja que amb les ONG hi ha hagut un 
altre colonialisme. Algunes van al territori amb bones intenci-
ons, però si hi van amb la idea que unes són les salvadores i les 
altres les salvades, això és racisme. No hi ha països desenvolu-
pats, i d’altres en vies de desenvolupament. Necessitem canviar 
aquesta estructura, impulsar projectes econòmics compartits en 
els quals, per exemple, una comunitat migrant en un país del 
Nord es puga associar amb projectes econòmics transformadors 
del seu país d’origen: una intercooperació Sud-Sud.

Ivan: La nostra experiència és la construcció, a nivell de barri, 
d’una xarxa d’espais comunitaris i de cooperatives de treball, 
consum i habitatge, per enfrontar-nos al model de ciutat capita-
lista i ser la rereguarda del conjunt de lluites populars per una 
altra ciutat. Som unes vint-i-cinc cooperatives organitzades, 
articulades entorn d’espais comunitaris autogestionats. Volem 
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encoratjar també que aquest tipus d’ecosistemes cooperatius i 
comunitaris locals es reprodueixin en d’altres barris i munici-
pis. Així, el cooperativisme pot ser una eina per relocalitzar, 
democratitzar i transformar el conjunt de l’economia. Aziz 
parlava de com el consum de productes de multinacionals des-
trueix el teixit econòmic local al Senegal: també a Catalunya. 
El consum responsable passa per fomentar la producció local 
i cooperativa. Hem de treure tota l’economia del mercat capi-
talista i del control de les multinacionals, i generalitzar alter-
natives laborals, de consum, d’habitatge; fomentar la mobilitat 
sostenible, la transició energètica, la producció agroecològica... 
formes de reproducció social de tall comunitari, democràtic, 
col·lectiu; recuperar una economia popular i de la solidaritat 
que afronti necessitats col·lectives de forma emancipadora. I ho 
hem de fer a escala local, com fa Cooperation Jackson; a escala 
de país, amb un altre model econòmic per a Catalunya; i també 
a escala global: un nou internacionalisme solidari. Amb xarxes 
d’intercooperació entre les economies locals catalanes, senega-
leses i colombianes: un altre tipus de relacions econòmiques in-
ternacionals. Cal que posem fi al capitalisme neocolonial euro-
peu o nord-americà que sotmet Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia, 
així com les poblacions migrants i pobres dels països centrals. 
Construir relacions econòmiques fraternals. Les cooperatives 
catalanes, treballant i intercanviant amb les cooperatives sene-
galeses i colombianes d’igual a igual, no en un sentit colonial 
d’extreure recursos perquè la riquesa es privatitzi en mans de 
la burgesia europea. Començant per l’àmbit local, pels nostres 
barris i comunitats, tal com fan a Jackson, per anar compartint 
amb d’altres iniciatives similars i avançar cap a una economia 
fraternal global, cap a una altra forma de relació humana més 
justa. Aquest seria el somni!
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