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«Hem d'aprendre 
des del Sud 

i amb el Sud» 

TEXT: SERGI PICAZO / FOTOS: IVAN GIMÉNEZ 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (COIMBRA, 1940) VA VIURE 
DE JOVE LA REVOLUCIÓ DELS CLAVELLS A PORTUGAL l , 
GRÁCIES ALS SEUS ESTUDIS ALS ESTATS UNITS I ELS SEUS 
APRENENTATGES AL SUD GLOBAL. S'HA CONVERTIT EN UN OELS 
SOCIOLEGS REFERENTS DE L'ESQUERRA EUROPEA I GLOBAL. 
DELS SEUS MÉS DE 40 LLIBRES PUBLICATS, DESTAQUEN ELS DOS 
ÚLTIMS PUBLICATS PER L'EDITORIAL ICARIA: IZQUIERDAS DEL 

M~~l~O, ¡UNÍOS! ~2018) I APRE'NDIZAJES GLOBAtES (2019). . . . \ 
AN I ILOLONIALISME, ANTIPATRIARCAT I ANTICAPITALISME ÉS l .. 

TRÍADA QUE MOU EL SEU PENSAMENT POLÍTIC. 



IVAN GIMENEZ 
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11111 Voste ha dit, als seus llibres: "Alió 
que no ens expliquen els mitjans, alió 
que no se'ns explica, sembla que no 
existeix". 

.f-Jls tcnen la llibertat de prcmsa, 

pero {;s una llibertat pcr a clls, i no per 

a nr>saltrcs. Lis mítjans de C<Jmunica

ciú n<> cns expliquen t<,t el que passa 
al mfm, sinfJ el que a clls els intcrcssa 
cxplícar.r1<JS. Avuí día, g;iircbé tCJta ),1 

informació íntc:r<:s<;ant es publica C'n 

mitjans altcrnatius, i ne, ;1 '/ he New York 
Times. Pcr cxcmple, que <·ns expliquen 
de Vencc;uela i que no cns n'cxpliqucn? 
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Vivim, des de l'America Llatina 

fins a les Filipines, passant per Europa 
i pels Estats Units, en una epoca 
de revolució ultraconservadora en 
societats dominades per la por, per 

·•1 · pt'i la desocupació, per la \.rnolo na. 
racisme, pcr la violencia ... 

El panorama poht ic actual es Ul' . 

solador. Som en un cicle rearrion;1r1. 

Fs pitjm qul' el ronsl'n adnriStnl': ds 
rnnscrvauors .1km,111, s ,1rcepten ds 
tres principis h¡'1s1rs ue l,1 Renilucio 

1, · 1 'll lll''S fop'.l · rancc:-;a, tot 1 que<.. om: ... ' 

1 11 ·¡ ' I • . ''lCt'l.')llélris no a a 1 )erial, pero es 1c, , 



accepten ni la llibertat, ni la igualtat ni 

la fraternitat. La nova dreta radical i 
rextrema dreta que esta arribant a Eu

ropa, al Brasil, als Estats Units o a altres 

paisos del món vol anar cap enrere, vol 
tornar als valors d'abans de la Revolució 

Francesa. Pero res no és per sempre. 
Portugal, per exemple, s'ha convertit en 

una illa de polítiques socials en un mar 
de neoliberalisme, i ha demostrat que el 

neoliberalisme s'equivocava ambles se

ves receptes economiques i socials. Pero 

Portugal és només 1'1% del PIB europeu. 

Necessitem governs al sud d'Europa i 

a tota l'America Llatina amb polítiques 

d'esquerres per canviar la tendencia 

neoliberal que estan imposant els grans 

centres de poder mundial. 

Quins són els mecanismes de do

minació del sistema? 

Des del segle XVII, la humanitat 

pateix un sistema de dominació amb 

tres caps: el primer cap és el capitalis

me; el segon cap és el colonialisme, i el 

tercer cap és l'heteropatriarcat. Aquests 

tres caps de la dominació sempre estan 

articulats entre si. No n'hi ha cap que 

sigui més important que la resla. 

IJ Expliqui'm a]gun cxemple d'aques

ta triple dominació avui al món. 

El cas del Govern de Jair Bolsonaro al 
Brasil és cspecialment pcrillós. Des <le 

la seva arribada al poder, el capitalismc 

brasiler s'ha tornat més agrcssiu i, com 

a 
1 011st qut llCÍ.1, 1·ls dn·ls dt•ls tn·hall;,

dors 111111t· 111 •1·11 a posar !W t·11 d11ht1·. 

l llllllt'dl,ll.lllH'lll, :-;'i11it ia un ('Xl1•1 lllÍIIÍ 

<'<>nt r ª t•ls jov,·s 1wg1 t·s d,· l1·s pcríf1•1 it's 

dt• lt•s grans cilrlals. lntnJl'diatamt•nt, 

augnH•111a la vrol( 11< ia umlra l1·s dr,ncs. 
lm11wdia1:111H•111, s'at:rq111•11 c•ls i11clígl'11es 
brasill'rs a l'J\ rn:m,nía. 

Pcr que pm;sa tot aixó an,? 
Perqul' l'I capit;tlisrnc s'h;r tornat, en 

les últimes decadcs, rnolt més agressiu 
que abans. Un deis motius princi-
pals és que el capitalisme global s'ha 
transformat en un sistema capitalista 
financer. Aqucst model de capitalisme 
és el més antisocial perque ni tan sois 
neccssita una ma d'obra treballadora. 
Un capitalisme productiu, malgrat tot 
el seu sistema d'explotació, no podía 
deixar que els seus treballadors morís
sin ni tampoc que estiguessin molt mal 
alimentats ... perque els necessitava per 
treballar a les fabriques. Ara, pero, el 
capitalisme financer crea riquesa en la 
pantalla d'un ordinador. No necessita la 
gent. Pot destruir l'economia d'un país 
sencer sense que aixó l'afecti negati
vament. Aquest és el capitalisme que 
domina avui dia el món. 
[J Una de les seves previsions 

geopolítiques és que viurem una nova 
guerra freda entre els Estats Units i la 

Xina, i que aixó pot ser perillós per a 
la majoria de la població del planeta, 

sobretot per a la gent del Sud. 
L'anomenada globalització neoliberal 

pot estar en els seus últims dies. Ara, 
com diría Gramsci, vivim un inter
regne: allo vell no acaba de morir. i allo 
nou no acaba de néixer. L'intcrrcgnc 
sera un momcnt de gran ri\'alitat entre 
estats pel nou domini del planeta i deis 
recursos, ¡ també óbviament pd domi 
ni sobre els pai'sos del Sud .. \ Europa ja 

sabem que les rÍ\ alitats nacionals v,m 

dur-nos fins a les Ulll'S gr,111s gucrres 
,nundials: som l'1 continl'nt més violcnt 
del planeta; vam matar gairebé 80 
milions de persones al seglc XX. Ara, 
en el transcurs cap a una nova globalit-
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. , ssistim a una rivalitat fortíssima zac10, a • ' > 

ls E·stats Units i la Xina. I enseu entre e • , · 
1, · ue , la gran revolució tecno og1ca q 

que , 1' to 
vindra en els propers anys sera. ~u .-
matizació, la robótica i la intel·hgcnc1a 

·r· ··11 I ·1qu1 scmbla que cls xinesos artl ICI, . ( 

cstan millor posicionats que els Estats , 
Units Aquesta nova guerra freda tindra 
escenans de batalla arreu del planeta: 
ara cstem vcient un camp de batalla a 

Vene~ucla, per exemple. 
Hi haura més guerres i violencia 

que ara? 
Probablement, sí. Aquest cicle reac

cionari pot portar-nos a noves guerres, 
guerres irregulars, guerres amb exercits 
privats, en pa·isos que oficialment estan 
en pau pero que viuen episodis de 
violencia com si fossin pa'isos en guerra. 
Ja en tenim exemples molt clars a Mexic 
[ambla guerra del narco] o al Brasil 
[l'any 2016 van morir més persones 
al Brasil per violencia que a Síria, tot i 
que Síria estava en guerra, i el Brasil, 
teóricament, no]. 

I com poden els moviments socials 
de tot el món, tant del Sud com del 
Nord, fer front a aquest triple sistema 
de dominació? 

El drama del nostre temps és que 
la dominació actua d'una manera 
coordinada, articulada i al mateix 
temps. I, en canvi, la resistencia actua 
fragmentadament. L'esquerra, quan és 
anticapitalista, es comporta sovint amb 
una mentalitat colonial i amb actituds 
sexistes. El moviment anticolonial va 
ser, en general, patriarcal i, sovint, 
també capitalista. I, també, una part del 
feminisme no ha estat combatiu amb 
el racisme o amb una visió capitalista. 
Vivim una epoca de ressentiment i de 
por de l'Altre. Pocs cops hi ha hagut 
movimcnts que lluitin contra cls tres 
tipus de dominació al mateix temps. 
111 Pero, aleshores, cap a on ha d'anar 
l'esquerra internacional? 

Scgurament, davant d'aquesta onada 
reaccionaria, l'csquerra ha de passar 
a una fase def cnsiva i de resistencia. 
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"ANEM CAP A UNA 
NOVA GUERRA 
FREDA ENTRE ELS 
ESTATS UNITS 1 
LA XINA, 1 AIXO 
TINDRA ESCENARIS 
DE BATALLA ARREU 
DEL PLANETA: 
EL PRIMER, A 
VENECUELA" 

Necessitem una major unitat de les 
esquerres en un moment clau contra 
el neofeixisme. No hem de cometre 
l'error dels anys trenta quan els fronts 

· massa populars es van unir quan Ja era 
tard i Hitler i Mussolini ja eren al po
der. Pero no hem de perdre !'espera~~ª· 

. • mpre 1 El capitalisme no ha ex1st1t se ' 
• 1· me no algun día s'acabara. El colonia is , 

. b , 'acabara. ha existit sempre, 1 tam e s 
" Parlero d'alternatives concretes_-

d. manosVoste, que prové deis estu 1s 
• · d" una nova tes, fa temps que re1vm 1ca 

mirada decolonial. 



lo vaig ser entrcnat i educal en el 
marxisme. Pt'ró també cns hcm de 
tlesc 1 • · 0 omtzar del marxisme. 

Marx ja no scrvcix? 
hl metodc• , · , scn·c1x, pero no hem de 

seguir les s ' . , . · e, es c',phcarions com si 
foss1m un . . rd111•1t d O\cllcs seguint el 
pastor M·i . , .. · 'rx va cometrc moltes crrades 
en questio , · 
0 

· ns importantíssimes com les 
ones el col . ¡· Si . ' oma ismc o, fins i tot. amb 
rnon Bolíva M ca . . . r. arx Ya analitzar bé el 
Pttalisrne p , , 

rol . ' <.:ro no ho va fer amb el 
0n1alisnw . , 

El rn, 111 amb I heteropatriarcat. 
on avui é, . s mes ampli, global i com-
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plex que el món que va estudiar Marx 
al segle XIX. Els marxistes d'avui han 
d'adaptar-se al món del segle XXI. Ob
viament, Marx no va poder ni tan sols 
analitzar la crisi ambiental... i aquest és 
un deis grans temes d'avui día. 

A través del projecte Alice, voste 
i el seu equip estudien altres mo-
dels deis quals aprendre fora d'alló 
establert, fins i tot d'alló establert per 
!'esquerra blanca europea. He llegit 
que voste ha defensat aixó: "Aprendre 
d'altres és una forma atractiva per als 
joves perque ells no es reconeixen en 
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molts deis aspectes de }'esquerra o del 
pensament deis partits classics socia
Iistes. No estan gaire convenr;uts que 
els dos grans models creats en el món 
occidental siguin els únics possibles. 
Els joves estan polititzats, sí, peró 
d'una manera diferent de la nostra. 
Ho estan a través del rap, del hip-hop, 
de la música, de les xarxes socials". 

Expliqui'm aixó. 

Per que ens deixem emb 1. , o 1car 
per formules de !'esquerra. 1 • . I a dret 
trad1c10nals del segle X){? El ª 

. , . s veUs 
part1ts de 1 esquerra ja no p 1 ar en n· 
la joventut ni tan sols amb 1 

1 
ªtnb es seves 

bases ... i han deixat aquest es . 
. . , Pa1 de 

comumcac10 a les xarxes so . 1 c1a s d'I 
ternet. A vui al Brasil es calcul n-
h 120 ·1· d a que hi 
a IDI 10ns e persones q , . ue tenen 

coma umca font d'informacio' 1 e que 



·ba per WhatsApp. Els brasilers, 
1 arn 

e 5 }es enquestes, confien sobretot 
egons , 5 institucions que son fora del 

en dues l f '¡· . l'E l' 
d mocratic: a ami 1a 1 sg esia. 

1arc e 
n . uerrcs no han sabut adaptar-se 
Les esq 

· oves tecnologies per poder-se 
3 1es n • . 

icar amb la seva gent 1, menys 
comun 

amb els joves. No hi ha joves encara, 
11.titzats ... ; és la nostra política la 

despo . . . 
O aconsegue1x poht1tzar-los. 

que n 

"ENS HEM DE 
DESCOLONITZAR 
DEL MARXISME: 
MARX VA COMETRE 
ERRADES EN 
OÜESTIONS COM 
LES DONES I EL 
COLONIALISME"' 

J Voste reivindica el concepte d'epis
Lemologia del Sud. 

Dcsprés de decadcs trcballant ¡ 
estudiant fora d'Europa, he apres 
que hcm mcnystingut i dcsaprofitat 
moltíssimes expericncies de resisten
cia i d'cmancipació no europees. Hem 
d'aprendre des del Sud i amb el Sud. 
No sobre el Sud. Hem d'aprendre amb 
els sabers que s'han anat construint en 
els espais de resistencia al capitalisme, 
al colonialisme i a l'heteropatriarcat. 
Els grups socials que pateixen les 
discriminacions, els cossos racialitzats 

' 
vulnerabilitzats, sexualitzats, són els 
que més coneixement han generat 
contra el sistema. Caminant de la ma de 
les comunitats colonitzades i explotades 
del Sud, podem comen~ar a produir un 
altre coneixement més ric que il·lumini 
les ombres de les epistemologies del 
Nord. Nosaltres no en sabem tant per
que hem viscut en un món eurocentric 
pensat i dissenyat per i en benefici dels 
homes blancs europeus i que transmet 
la historia dels vencedors, no la dels 
ven~uts. Hem de repensar críticament 
la perspectiva occidentalista. La majoria 
dels sistemes de coneixement occiden
tals són sistemes de desconeixement. Si 
sempre mires la realitat amb unes ma
teixes ulleres, et permetran veure unes 
coses concretes, pero no et deixaran o 
et dificultaran veure'n d'altres. Hi ha un 
desaprofitament enorme dels sabers i 
coneixements dels pobles indígenes de 
l'America Llatina, dels africans o dels 
asiatics ... i de les dones . 
.. Aixó ha succe'it només en el passat 
o parla voste també d'avui dia? 

Fa relativament poc em vaig adonar 
que la millor revisió descolonial de 
la historia no s'estava fent als llibres, 
sinó en la poesía del rap i del hip-hop. 
Són joves rapers els que estan trencant 
amb les mcntides actuals. Els joves 
veuen aquesta degradació del sistema, 
i l'estan cornbatent i hi lluiten amb 
les sevcs cines, que potscr no eren les 

nos tres. 
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Que podría aprendre )'esquerra 

europea del Sud, i no ha apres mai? 
Primer, que l'Estat ha de ser profun

dament democratitzat i ha de ser pluri

nacional per deixar de ser monocultu
ral. L'ésser huma no és un únic univers, 
sinó pluriversal. Segon, no hi ha una 

única forma de democracia, la forma re
presentativa, sinó moltes formes, el que 

anomeno demodiversitat, i hi ha moltcs 
expcriencies de participació comuni
ta.ria a !'África, a l'America Llatina o a 
!'Asia. Tercer, no hi ha només una única 
economía capitalista ... sinó que, fins i 
tot en paral·lel al capitalisme, conviuen 
moltes relacions econorniques que són 
basades en la solidaritat, el coopera
tivisme, l'intercanvi, i totes aquestes 

formes tarnbé haurien de ser protegides 
per l'Estat. Quart, no hi ha nornés una 
única forma de propietat privada o 
pública, sinó que arreu del rnón exis
teixen formes comunals, comunitaries, 
cooperatives. 
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~ Fns falla informad(i solm l'l Sud. 

No podcm :iprcndrL' dl' ll's Sl'' es l'\

pcrii'.:nrks soda Is d'cxit pt•rque no les 

roneÍ\L'm. 

\1 món t·xb1cix un.1 irnmt'nsa v,1 · 
ril.'t,ll d'e:..:pL·rit·ncics <le tr,insiormació 
soci.1I que t·s ront·i\l'íl molt poc al Nor<l 

global. ~IoltL'S d'aqucstcs cxpcricncics 
són formes Je resistencia a les forces 

d'oprcssió crea<lcs pel colonialismc oc

c1dcntal i, més tard, pel capitalisme. No 
en sabem res a Europa. No sabem res de 

les lluites deis naxalites de l'Índia. No 
sabem res deis que defensen les terr~s 
comunals a l'America Llatina. Per que 

el 75% de la biodiversitat del planeta 

es concentra en territoris indígenes? 
Perque ells són els guardians de la bío-

. . utilítzar 
diversitat. Ells saben convmre 1 

la natura sense destruir-la. AprengueJll 

d"ells! 
....... Parlem de la Terra. de }'alerta. 

r1u
climatica i d'alló ecológic. Va ese 

'd r molt re una cosa que em va en a 



. , . '' Ilelll dividit sempre la 
t , ¡t(.'10• 

r:1 
(' trc tes visions de Descartes i r·t Ctl 

11:1ft1 : . ,1 va triomfar el primer, que S ,1110:r., • 
de' 1 . 1 'f'l un rccurs a torturar d'on , co11s1l e • , . . 
l,t , ·trcurc el max1m poss1ble amb 

idt'f lX 
P( , citat major encara en les últi-.1 vor,1 
u
11
• ,. .. <les de destrucció ambiental, 

tl'S dt: e ,1 ' • • " ' 
t1 • ,ria d'cxtract1v1sme . LesJe mine , , . , , 

.. tndicional a1xo no ho enten ... 
Ut'fl,l ' 

q ocho va entendre !'esquerra 
ni tanlP , 

. . inericana deis Chavez, Evo 11auno,1 . 
les i companyia. Mora , 

. oza re' una idea de natura natuSpi11 ' 
. . , da ¡ natura naturant. La natura rahtl<I • . 

nt és la vida que ens dona la vida. natura 
tura no ens pertany: nosaltres La na 
nyem a la natura. Si nosaltres perperta 
m a la natura, no podern anar en tanye 

contra de la nostra rnare, de la nostra 
font de vida, de la Pachamama dels 

indígenes quítx , , J . 
ucs. o cst1c en contra 

del concepte d el, 
e csenvolupamcnt: cree 

en les alternar ¡ d 
ives a esenvolupamcnt 

Probablcment no po<lrem mantenir . 

mol_te~ de les coses amb les quals vivim 
avu1 d1a, des deis productes de consum 
rapid fins a la tecnologia, perque el 

planeta és finit i no hi ha recursos per al 
~ivell de consum actual deis europeus 
1 dels nord-americans. Caldra com
partir. El gran enemic del futur som 

nosaltres mateixos. Rebutgem qualsevol 
canvi. Pero, al final, haura d'arribar sí 
o sí un canvi civilitzacional. I esperem 
que no vingui després d'un desastre, 
d'una catastrofe ecológica, sinó que ens 
despertem abans i canviem les coses. 
M'agradaria que aprenguéssim; pero, 
sincerament, no tinc la certesa que 
siguem capa<;os de fer-ho. ltl 

Assegure'!' 
comprom1s 

www.arc.coop 

Descobreix les 
assegurances etiques 
i solidaries 
Amb Are; Cooperativa 
pots fer un consum respons_able 
tot impulsant el mercat social 
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