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Imaginaris radicals per ressuscitar una ruïna 

Calafou és un projecte comunitari centrat en la transformació social que situat a l'antiga colònia
Marçal de Vallbona d'Anoia. Una colònia tèxtil reconvertida en cooperativa d'habitatge que s'estén
a la llera del riu Anoia i està rodejada per torres elèctriques, zones boscoses de pins pinyers, roures,
alzines; canyars, matollars d'aromàtiques i l'imponent viaducte de la C-15, que travessa part de la
colònia,  delimitant  l'horitzó i  paisatge de les serres de Cabrera d'Anoia i  Capellades.  Un indret
peculiar, fora del poble, que s'hi arriba travessant un polígon industrial i deixant-se portar pel que va
ser una pista forestal (ara asfaltada) que desemboca a un espai híbrid, on el patrimoni industrial
recorda la pulsió transformadora associada al progrés d'una altra època. 

Quan  s’arriba  a  Calafou  es  té  la  sensació  de  la  nefasta  intervenció  humana  per  mà  de  la
industrialització capitalista i patriarcal:  bocins de ciment,  manifestos botanicofílics convertits en
objectes laxants, bidons d'oli de motor ací i allà, molts pneumàtics, edificis d'obra vista i gotellera,
piles de runes, habitatges destruïts per l'especulació immobiliària, muntanyes de factures i rebuts
convertits en pasta de paper, mosquits com elefants, màquines de tortura rovellades. I ben a tocar,
enmig de les deixalles destruïdes, com bocins recalcitrants de vida, éssers humans enfeinats en fer
les  paus  amb  l'entorn  i  amb  ells  mateixos.  Urbanites  neuròtics,  addictes  als  ansiolítics  i  a
l'autoexplotació, criatures de fe enganxades a pantalles delirants que la ciutat i el seu tràfec caníbal
ha escopit. Davant d’aquests contrastos se'ns plantegen dues preguntes: podrà la natura recuperar-se
mentre l'humà no l'alliberi? Podrà l'humà fer vida digna en aquests paratges desolats?  

Per  donar  resposta  i  ser  prudents,  hauríem d'esperar,  com a  mínim,  un  parell  de  generacions.
Tanmateix,  tal  i  com va escriure Antonio Machado al final de la seva vida,  "estem obligades a
mantenir l'esperança". I de fet, ho estem, perquè entre els pneumàtics i els ansiolítics també hi ha
criatures que no tenen més culpa que la d'haver nascut. Però, si mantenim l'esperança no és pas tant
per si la resposta és positiva o negativa; la mantenim, inconfessablement, gràcies a la sospita que
tant  les  persones  enfeinades  en remeiar,  com les ruïnes  industrials  patriarcals  i  capitalistes  i  la
natura en hores baixes, no són més que soroll i boira que no ens deixen veure una realitat nova que
creix amb força dia a dia. Una realitat encara sense nom concret però que recull aquesta breu i
intensa història: 

El 2011, en el context post 15M, quan la Cooperativa Integral Catalana (CIC) va posar en marxa la
compra col·lectiva de la colònia amb l'objectiu de repensar -des d'una perspectiva crítica- els usos i
models tradicionals de gestió d'una colònia industrial, el riu Anoia era un dels rius més contaminats
d'Europa.  Calafou  va  partir  d'imaginaris  de  vida  sostinguda  tot  evocant  futurs  alternatius  i
plantejant-se grans reptes ecològics: era possible tornar la vida a un lloc que duia anys en un espiral
d'abandó i decadència banyat per l'aigua contaminada de l'Anoia? Seria possible tornar a començar
partint d'un nou paradigma? ¿Com es podria construir la vida de nou en les ruïnes abandonades pel
patriarcapitalisme industrial? 

El  primer  que  va  néixer  a  Calafou  van  ser  agenciaments  socials  enxarxats  amb  personalitats
activistes dispars. Després, tímidament, van brotar alguns intents de simbiosis, que buscaven crear
noves relacions interespècie; i en paral·lel, van brotar diversos i variats imaginaris radicals. Aquests
imaginaris es corresponen a les diferents fases que la comunitat, de vegades desitjosa, de vegades



atrapada -com en el Rai de la Medusa-, ha anat vivint al llarg d'aquesta dècada. Així, l’any 2013 es
van establir pràctiques com la del Hackmeeting que després es van versionar en clau feminista en el
TransHackFeminisme,  que  va  donar  impuls  als  servidors  feministes,  entre  ells,  la  nostra
Anarchaserver, que va evolucionar en el Decaentisme (una filosofia lúdica que apostava per treure
el  millor  de  la  vida  entre  ruïnes,  alhora  que  era  fortament  crítica  amb  el  decreixement).  El
Decaentisme es va reciclar en un desig per construir  Futurotopies en el nostre últim  Hackeja La
Terra, pocs mesos abans que el món fos sorprès càndidament amb la primera pandèmia d'aquest
segle. I que ara sembla deixar pas a la imminent arribada de les post-futorotopies.  

En aquest sentit, cal apuntar a la resignificació com a eina de construcció, com el recurs que ens ha
permès apropiar-nos d'aquest espai com a humanes, i amb els anys, convertir-lo en casa nostra.
Diferents nivells de resignificació necessaris per poder sobreviure en un espai originalment hostil,
danyat  i  contaminat.  La  primera,  l'elecció  d'una  colònia  industrial  com a  punt  de  partida.  Les
colònies industrials van ser concebudes i dissenyades amb un objectiu productivista i enfocat al
control social de les treballadores i les seves famílies. En el seu afany de trencar la solidaritat i força
del moviment obrer català, que sobretot s'estava gestant a les ciutats, la patronal i classe dominant
va impulsar la creació de colònies industrials en entorns rurals, prop de fonts d'energia pràcticament
gratuïta, com els rius, on es modificaven els caudals per adaptar-los a l'impuls del molins d'aigua i
més endavant a petites centrals hidroelèctriques. 

Escollir aquest espai abandonat i parcialment cremat per un incendi el 2004, situat als fons d'una
vall (literalment ca l'Afou o ca la fou), significava viure a sota un pont (un cop més, literalment), en
una declaració estranya d'esperança en contra dels elements exposats. No hem buscat un espai ideal,
amb una natura esclatant i esplendorosa, ni una terra fèrtil on començar una ecovila... Al contrari,
hem escollit una ruïna. Una "colònia", amb tot allò negatiu associat a aquest terme, per veure què hi
podíem construir, què podia brotar d'aquest espai intersticial. 

Dies difícils corrien al principi de les coses per aquell doble imaginari i
remot de la nostrada Calafou. No hi havia prou coberts per tanta pluja com
queia i les gotelleres sorgien com roselles al mes de maig. Tanmateix allí
també la poesia era encara possible i a ella s'aferraven com nàufrags a una
balsa les malparades humanes que hi vivien. Passaven aquells dies penosos
reobrint  camins  les  humanes.  Camins  que  havien  estat  de  temps  ençà,
deixats de banda i allò que en altres temps sense memòria hi transitava, ara
no hi passava pas. Així sense presa però sense pausa caminant i caminant,
algunes senderes van anar obrint-se i, com per art d'encanteri, ja no tots els
dies plovia. El sol a voltes eixia i feia oblidar les gotelleres. Dies en què, a
les acaballes dites capvespres, quan el camí recorregut tornava a la seva
llar d'inici amb un sarró entre les mans, s'aprenien amb timidesa a dibuixar
somriures. 

Embolics i artefactes autogestionats 

En arribar a Calafou no sabíem res de construcció i rehabilitació, de línies rectes i simètriques que
poden encaixar. Vam mirar vídeotutorials en els nostres proveïdors de vídeo habituals per aprendre
com s'arreglaven les teulades i les finestres i les portes i en general tot allò relatiu a infraestructures
bàsiques. Hem experimentat molt, hem fet una gran quantitat de nyaps i també hem tingut moments
en els quals l’assaig i l’error s'han encaminat cap a obres en condicions. El fet de mantenir la teva
pròpia infraestructura et posa en una paradoxa estranya: és el primer pas per aconseguir l'autonomia
i, al mateix temps, és fàcil que la teva infraestructura t'acabi controlant perquè li has de dedicar tot
el temps lliure, d'oci o de creació del que disposes. Sovint es gratificant tot i que generalment es



frustrant. Més enllà d’aquest punt de partida, podem il·lustrar amb tres exemples la nostra caòtica
relació-tensió  entre  allò  rural  i  allò  urbà,  entre  el  centre  i  la  perifèria,  i  entre  allò  que  va  ser
industrial i el desig de sostenibilitat en un context relativament precari. 

1. El punt "verd", les malaurades màquines "precious plastic" i la nostra gestió dels residus 

Des de l'inici del projecte, vam instal·lar en un espai de pas un punt "verd" per anar emmagatzemant
residus que podrien ser reciclats  per tercers o simplement llençats en alguna deixalleria. Aquest
punt verd ha tingut a vegades persones guardianes que s'han dedicat en cos i ànima a custodiar
l'espai,  ordenar-lo  i  dur  el  cartó  i  l'alumini  als  punts  de  reciclatge  i  venda.  Altres  desitjàvem
intensament  construir  les  màquines  "precious  plastic"  amb un hardware  lliure  per  crear  quatre
màquines que permeten, teòricament, processar plàstic, triturar-lo i crear nous objectes. Com gran
part de les tecnologies apropiades, resulten més complexes de construir del que s’havia previst. I a
més, acaben faltant mans per mantenir la infraestructura, de la mateixa manera que passava amb el
punt verd. El secret està en les humanes que es tornen guardianes de la infraestructura. A dia d'avui
seguim amb un punt verd mig desordenat, la meitat de les màquines en desenvolupament i molts
viatges  els  dissabtes  a  la  deixalleria  per  tirar  gran  part  dels  residus  que  acumulem  a  Calafou
(coneixen el síndrome de Diògenes?). No hem aconseguit encara crear una infraestructura integral
per a gestionar tots els nostres residus però tampoc hem perdut l'esperança d'aconseguir-ho. Seguim
essent les filles d'una societat que no es preocupava de la gestió dels seus residus i els amagava sota
l'estora. 

2. La bioconstrucció i la construcció dura 

En  iniciar  el  projecte  tot  estava  per  reconstruir:  les  teulades,  les  portes,  les  finestres,  la
infraestructura  de  l'aigua,  de  l'electricitat,  l’internet,...  Es  va  experimentar  amb  tècniques  de
bioconstrucció,  es van fer  tàpies i  es va fer servir  molta  argila  (present en grans quantitats  als
voltants)  per a recobrir  i aïllar  parets, es va barrejar amb palla i  merda de cavall,  es van crear
experiments d'aïllament  fent servir  canyes...  Però els  experiments  amb bioconstrucció van topar
amb la realitat econòmica de Calafou. Per a reconstruir la teulada de vivendes es va apostar per
materials de construcció que de "bio" tenien poc, però eren barats i eficients. Quan t’afrontes a la
necessitat d'aïllar una teulada de 27 vivendes i saps que els tres propers estius els passaràs fent torns
de matí i nit et trobes en una situació en que allò productiu batega més que allò bio-ecològic. La
bioconstrucció pot ser econòmica perquè implica trobar materials naturals presents en el territori
però també implica temps i processos més llargs i pausats que poden no funcionar en un procés de
rehabilitació necessari per a una colònia com Calafou. 

3. La pàgina web, un viatge vers l'autoallotjament. 

La nostra pàgina web com a finestra de Calafou al món ha conegut varies etapes que reflecteixen
una manera de fer més sostenible en relació al mode d'habitar internet. Durant set anys hem tingut
un drupal bastant estable en el qual anàvem publicant de manera lacònica els esdeveniments i les
situacions que es vivien dins la comunitat.  Després el  drupal  va infectar-se i mai vam poder-ho
solucionar i allí vam pensar en migrar a un wordpress. Aquest procés va ser tortuós, va durar molt
temps i la pàgina resultant seguia tenint problemes: temps de càrrega excessius, tendència a fer 503
i  un  consum energètic  -una  petjada  de  carboni-  desproporcionat.  En  aquell  moment  varies  de
nosaltres  havíem  començat  a  interessar-nos  per  solucions  d'autoallotjament  web  i  reduir
dràsticament  el  consum energètic  i  la  petjada  de carboni.  En pocs mesos vam instal·lar  tota  la
pàgina web en una  raspberry pi, fent servir una CMS anomenada  typesetter  que redueix molt el
consum energètic. Ara ens queda pendent connectar-la a energies alternatives com una placa solar i,
possiblement  (tant  de bo), a un dispositiu  anomenat  urinotron  que permet  generar electricitat  a



partir de l'orina. Aquesta darrera part encara no està acabada però esperem aconseguir-ho aquest
any. Es poden trobar més detalls del procés al com es fa (how to) de la nostra wiki1. 

I  entre sarró curull  i  sarró curull  s'anava anticipant  la  primera collita.
També l’adonar-se que les passes i els camins que transitaven dibuixaven
un  cercle,  al  voltant  del  qual,  entre  pins,  canyes,  formigues,  mosques,
figueres  i  processionàries  unes  tendes  de  campanya  amb  humanes  a
l'espera acampaven. I fou per aquells dies que vingueren els senglars i la
xicòria,  i  les  tortugues,  -les  tortugues  que  carreguen l'univers  sobre  les
seves closques! Fou llavors que per primer cop sabérem que eren en el bon
camí, tot i no saber on anaven, tot i anar oblidant d'on veníem.  

Això no és camp... això és... 

A Calafou ens agraden els jocs de paraules. Som aficionades a l'humor de pica i rasca, a l’humor de
mosquit de ribera. Les paradoxes i les contradiccions no ens fan por. A mode d'exemples: un dels
nostres horts s'anomena Lorena Bobbitt;  quan es va morir  la palmera al  voltant  de la qual ens
reuníem a causa de l'escarabat vermell  vam recobrir el seu tronc caigut amb un plàstic i vàrem
passar a anomenar l'espai La palmer en homenatge a Laura Palmer, la protagonista assassinada de
Twin Peaks. Pica, cou i remou. També tenim el pati d'Emma Goldman, el pati del Noi del Sucre i el
pati paletes. Un gos que es diu Muerte i un gat que creu ser una pantera, BP, en homenatge als
Black Panthers. No triem els noms, els noms ens escullen a nosaltres. 

Nosaltres  no  tenim starts-ups,  tenim start-downs.  No celebrem la  cultura  empresarial  tot  i  que
algunes som emprenedores. Hem tardat vuit anys en definir-nos com a transfeministes tot i que
seguim tenint vàries persones que no practiquen el feminisme i una bona part de nosaltres siguem
hetero  ben  normatives.  Embellir  un  espai  ho  anomenem  posar-lo  cuqui  i  ens  dediquem  a
“cuquificar” a tort i a dret sense ombra de vergonya. Cohabitem en mig de conflictes personals mal
gestionats, a vegades hipergestionats, d'altres oblidats o enterrats, però som capaces de donar-ho tot
per una companya quan menys s'ho espera i, a vegades, també quan ho demana. L'alquímia d'un
grup d’entre tretze i trenta-dos persones és delicada,  fràgil i sempre sorprenent. Tenim tot tipus
d'eines: cooperatives, assemblees, àrees de gestió, jornades de curro, xats, llistes de correu... per a
complicar-ho i enterbolir-ho tot. Tanmateix, no hi algoritme o predicció possible, només es pot estar
segur  que  cada  dia  et  portarà  una  bona  quantitat  de  sorpreses.  Hem  intentat  convèncer  a  la
comunitat de rat-penats que dorm com un sol cos a la part abandonada del sostre de vivendes que
ens faci una formació (també sobre passar l'hivern sense sortir a caçar), i per ara s'ho estan pensant.

Així doncs, Calafou és el resultat d'un procés d'èxode particular i combatiu que qüestiona el model
d'habitar les ciutats, espais que cada vegada més s'estan transformant en artefactes capitalistes que
contribueixen, a través de la gentrificació, l'especulació immobiliària i les fortes mesures de control
social, a l'alineació de la singularitat individual i al desmantellament de l'acció comunitària. No és
camp sinó [aquí van les paraules que encara no tenim, les que tot  just els somnis somien].  No
obstant,  en tot  aquest temps hem anat aconseguint coses. Quines? Doncs una llar,  un catau,  un
refugi. Tot el contrari d’un no-lloc2. Calafou és un lloc apropiat, habitable, resignificat. És com si

1 https://wiki.calafou.org/index.php/Una_pagina_web_auto-alojada_de_bajo_consumo 

2 Segons la definició de Marc Augé, un no-lloc és un espai  intercanviable on l'ésser  humà  roman anònim. Per



aquest lloc abandonat ens hagués embruixat i empès a aconseguir allò que semblava impossible,
tornar-li  la  vida.  Una  operació  Frankenstein  orquestrada  per  dotzenes  i  centenars  de  persones
passant temporades per aquí, reconstruint, destruint, experimentant, provant, equivocant-se i, també,
a voltes, encertant. Al final, Calafou, ha sobrepassat àmpliament la suma de les seves parts. S'han
anat generant fenòmens emergent3. La vida es defineix en processos emergents, i a Calafou la vida
ha anat tornant als seus llocs: a l'edifici de vivendes, als horts i a les naus industrials reconvertides
en tallers, obradors, laboratoris, centres socials, places. La terra cremada i erosionada ha tornat a ser
més verda,  la fauna va tornant  a poc a poc: ocells,  ratolins,  rates,  serps,  porcs senglars,  ànecs,
tortugues...  Els  projectes  productius  segueixen  precaris  però  existeixen.  Torna  a  haver-hi
treballadores que surten de bon matí i recorren quilòmetres per poder guanyar-se el pa. I tenim
infants i adolescents, que són futur. 

Arribà el temps de les cireres, aquells dies entre finals de maig i principis
de juny, quan el fred de l'hivern és un record i les nits esdevenen propícies
a asseure's en cercle al bell  mig de la plaça a compartir la dolçor dels
fruits del cirerer. Fou llavors quan sense esperar-s'ho, tot contemplant la
nit  estrellada,  aquella munió d'humanes il·lusionades,  tingueren por per
primer cop. Fou llavors que tingueren por que tot allò no fos més que un
somni, que s'esvanís com la rosada en arribar el dia. I fou llavors, mentre
la por es deixava sentir, que per primer cop també se sentiren felices. 

exemple serien no-llocs els mitjans de transport, les grans cadenes hoteleres, els supermercats, les àrees de descans
però, també, els camps de refugiats. https://es.wikipedia.org/wiki/No-lugar 

3 L'emergència o el sorgiment fa referència a aquelles propietats o processos d'un sistema no  reduïble a les propietats
o processos de les seves parts constituents. El concepte d'emergència es  relaciona estretament amb els conceptes
d'autoorganització i supervivència i, es defineix en  oposició als conceptes de reduccionisme i dualisme, i considera
que "el tot és més que la suma de  les seves parts". https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)


