
BON VIURE pàg. 7

Pau Casanellas
bonviure@setmanaridirecta.info

1. Una de les característiques del Projecte
A és que integra persones convençudes,
militants, i d’altres que no ho són. La clau
d’aquesta barreja és no exigir a ningú cap
professió de fe ideològica, sinó, simple-
ment, esperar que totes les persones que
participen del projecte es puguin sentir
còmodes en una estructura horitzontal.
Si és així, tard o d’hora, a partir de la pràc-
tica quotidiana, toparan amb les arrels
ideològiques en què es basa el col·lectiu.
Cal evitar fer de missioneres i, sobretot,
no crear murs entre les persones mili-
tants i les que no ho són. No es pot plan-
tejar constantment la discussió ideològica
i que les converses girin sempre sobre els
mateixos temes. Com deia Stowasser, el
millor predicador és el que predica amb
l’exemple.

2. Aquest enfocament centrat en la praxi,
en la pràctica del dia a dia, ens porta a una
segona conclusió: l’antidogmatisme. Allò
important no és aplicar al peu de la lletra
unes idees que hem mamat a través dels
llibres, sinó procurar que aquestes idees
funcionin a la pràctica. Perquè un pro-
jecte rutlli, ha de partir necessàriament
d’un enfocament pragmàtic: les teories
que són atractives sobre el paper no ser-
veixen de res si no es poden aplicar.
Convé defugir el purisme: vivim en un
món capitalista, és molt difícil viure’n
completament al marge i no “embrutar-
se les mans”.

3. Un dels problemes de molts projectes
és que exigeixen una dedicació molt gran,
cosa que genera un desgast físic i mental
notable a les persones que hi participen.
Això fa que, massa sovint, els projectes
autogestionaris no siguin atractius. L’art
d’autogestionar-se no és quelcom que
caigui del cel, cal treballar-hi. A vegades,
cal saber delegar decisions de tipus tècnic
a comissions o grups de treball, per evitar
que les assembles siguin interminables.
La confiança en les companyes és fona-
mental: no podem debatre entre totes
cada detall i convertir les assemblees en
maratons a prova de resistència.

4. Una de les pretensions centrals del
Projecte A és la fusió dels àmbits econò-
mic (guanyar-se el pa), privat (gaudir de
la vida) i polític (canviar la societat). La

meta del projecte és arribar a un punt en
què la nostra vida sigui un treball que
vingui de gust fer i que ens permeti guan-
yar-nos el pa, però que, alhora, sigui una
manera de canviar la societat i, per últim,
també una font de felicitat i satisfacció.
Per bé que aquest estadi pot semblar molt
llunyà i encara que treballar sobre aquests
tres àmbits simultàniament no sempre és
possible, cal tenir present la centralitat
del treball en les nostres vides. Els projec-
tes que incideixen sobre el món econò-
mic (i, en especial, el productiu) tenen
una gran capacitat transformadora. D’al-
tra banda, encara que procurem ser fru-
gals i no caure en el consumisme, cal
tenir en compte que tothom necessita
guanyar-se la vida.

5. Stowasser recalcava que és inútil plan-
tejar l’enfrontament amb el sistema en els
punts en què aquest és més fort i està més
ben preparat: resulta idiota pretendre ata-
car el sistema estatal-capitalista en un
enfrontament obert. Per contra, és millor
vèncer l’Estat, primer, en les consciències
de la gent i, després, en les realitats
socials. Molts projectes que prioritzen
l’enfrontament amb el poder entren en

una dinàmica perversa que els fa perdre
capacitat transformadora. En canvi, quan,
evitant el xoc directe amb l’Estat, un pro-
jecte es converteix en una realitat social,
guanya la capacitat d’atraure més gent i
consciències: es converteix en el germen
d’un virus que s’estén poc a poc, però de
manera continuada.

6. Per últim, a l’hora de posar en marxa
un projecte, resulta fonamental la “sim-
patia mútua” que es genera entre les per-
sones que hi participen. Més que no pas

la puresa teòrica o l’afinitat ideològica, és
més important la predisposició de la gent:
les persones frustrades, agressives o indi-
ferents aporten poc. Així mateix, també
és molt positiu aglutinar persones d’edat
i gènere diferents, que aportin punts de
vista complementaris.
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Sortir del gueto
Una de les preocupacions que planen sobre molts projectes i col·lectius és la necessitat de sortir dels cercles
militants i arribar a un ventall més ampli de gent. A continuació, presentem algunes idees per sortir del gueto
militant, basades en les reflexions de Horst Stowasser i la pràctica del Projecte A, una experiència  interessant
de la ciutat alemanya de Neustadt. Si bé el Projecte A parteix de l’anarcosindicalisme, les propostes que sin-
tetitzem tot seguit pretenen ser d’utilitat per a qualsevol projecte amb voluntat emancipadora.

Per saber-ne
més: 
el Projecte 
A i Horst
Stowasser

A finals dels anys 80, la ciutat ale-
manya de Neustadt (al land de Renà-
nia-Palatinat) va veure néixer un teixit
d’empreses autogestionàries, comuni-
tats de convivència i iniciatives políti-
ques i culturals inspirades en el llibre
Das Projekt A, de Horst Stowasser. La
pretensió del Projecte A era simple,
però ambiciosa: sortir del gueto anar-
quista i tornar a plantar les idees lliber-
tàries en el si de la vida quotidiana, per
mitjà de la fusió dels àmbits econòmic
(guanyar-se el pa), privat (gaudir de la
vida) i polític (canviar la societat).

Després de patir una forta crisi a
mitjan anys 90 a causa de les disputes
internes, darrerament, un grup de
persones ha impulsat una Fase B del
projecte: l’establiment a l’Eilhards-
hof (un antic mas de Neustadt) d’u-
na comunitat de convivència amb
gent de totes les edats, que doni una
resposta humana al repte de viure u-
na vellesa amb dignitat i, alhora, posi
en pràctica una alternativa de vida
social basada en la solidaritat i el su-
port mutu.

Horst Stowasser, el principal im-
pulsor del Projecte A, ha estat una de
les persones que ha dedicat més a-
tenció a la renovació del pensament
anarquista. Per bé que les seves idees
han estat molt lloades, gairebé no hi
ha traduccions dels seus llibres. Sto-
wasser, que va morir l’agost de 2009
als 58 anys, va mantenir un intens
contacte amb col·lectius de Barce-
lona i del barri de Sants. La seva úl-
tima visita a la ciutat va ser amb mo-
tiu de la Universitat Lliure d’Estiu de
2008.

- Horst Stowasser: El Proyecto A.
Breve introducción y resumen de
la situación actual. Autoeditat.

- Murray Bookchin, Domenico
Liguri, Horst Stowasser: La utopía
es posible. Buenos Aires, Tupac,
2007.

- http://www.eilhardshof.de/
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