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“Vents de l’Est: comunismes futurs”,
proposta de reflexió en un nou seminari del
MACBA
Joan Vila i Triadú

Un segle i un any després de la Revolució Russa, el Programa d’Estudis Independents (PEI) del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), convoca per als dies 2 i 3 de març un seminari
internacional amb el suggerent títol de “Vents de l’Est: comunismes futurs“. Es tracta d’una
reflexió col·lectiva sobre l’herència i el futur de les lluites ‘comunistes’ per l’emancipació i
la redistribució. El seminari és dirigit per Marcelo Expósito i Jaime Vindel i aplegarà filòsofs i
activistes culturals de diferents països, com ara les nord-americanes Jodi Dean i Christina Kiaer, els
italians Franco Berardi ‘Bifo’ i Maurizio Lazzarato, la grega Athena Athanasiou o els espanyols María
Eugenia Rodríguez Palop i César Rendueles.

En la presentació del seminari internacional, els dos codirectors expliquen com avui “caminem sobre
les ruïnes ecosocials que ha deixat aquell curt segle XX i ens relacionem d’una manera
inevitablement ambivalent amb les seves institucions heretades”. I tot seguit es pregunten: “Té
sentit reconsiderar la paraula ‘comunisme’? I, si té algun profit, quina seria la relació
actual entre el comunisme i la revolució? En tot cas, no hi ha dubte que convé situar-se a la
distància més allunyada possible tant de la nostàlgia com de la melancolia política”. Expósito i
Vindel hi afegeixen que “el seminari planteja una constel·lació de conceptes, tot reprenent tant
algunes antigues paraules clau com components sufocats o no hegemònics de la tradició comunista,
per tal d’intentar sumar, temptativament, algunes noves nocions comunes: ‘camarada’,
‘productivisme’, ‘comunisme’, ‘materialisme’, ‘despossessió’, ‘municipalisme’, ‘processos
constituents’, ‘béns comuns’, ‘guerra’, ‘deute’, ‘desig’”.

Dean, Kiaer, Jappe i Rendueles, en la jornada del divendres
El seminari “Vents de l’Est: comunismes futurs” començarà el divendres 2 de març, al matí, amb la
conferència de Jodi Dean, professora d’humanitats i ciències socials a Hobart and William Smith
Colleges de Geneva, Nova York. Dean hi parlarà de la “teoria del camarada”, és a dir, que se
centrarà en l’expressió ‘camarada’ com a forma de tractament social, figura de relació política i
portadora d’expectatives d’acció. A continuació, la professora d’art modern a la Northwestern
University, Christina Kiaer, hi parlarà de “L’art de la producció, de Lenin a Stalin”, tot ampliant el
concepte d”art productivista’ més enllà dels primers anys revolucionaris fins a arribar a la dècada
dels trenta, ja sota el mandat de Stalin.

La tarda de divendres serà el torn d’Anselm Jappe, filòsof alemany establert a Itàlia, teòric de la
‘nova crítica del valor’ i especialista en el pensament de Guy Debord. Jappe farà la seva conferència
sota el títol de “Back to the USSR. El comunisme soviètic com a via autònoma cap al capitalisme”. Hi
desenvoluparà la tesi que “el comunisme d’Estat mai va trencar amb les bases de la societat de la
mercaderia –els diners i el treball–, i fins i tot les implantà en una societat endarrerida”. I, tot seguit,
hi parlarà el filòsof César Rendueles, professor de la Universitat Complutense de Madrid,
amb la conferència titulada “Males notícies: materialisme. Apunts per a una reformulació
praxeològica del programa materialista”.
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La pel·lícula ‘Comunisme futur’ clourà la jornada del
dissabte
La jornada del dissabte 3 de març engegarà al matí amb la intervenció de l’antropòloga grega
Athena Athanasiou, que hi dissertarà sobre “La despossessió com una epistemologia de la criticitat”.
El seminari continuarà després amb la xerrada impartida per María Eugenia Rodríguez
Palop, professora de filosofia i drets humans a la Universitat Carles III de Madrid.
Rodríguez Palop hi formularà en veu alta aquesta pregunta: “Som i serem els/les mateixos/es
després de beure i viure d’allò comú?”. Un tema que reprendrà el primer tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona i professor de dret constitucional a la UB, Gerardo Pisarello, en la
intervenció següent, titulada “El municipalisme i la construcció d’allò comú”.

El seminari es tancarà la tarda del dissabte amb una doble xerrada protagonitzada pels pensadors
italians Maurizio Lazzarato, resident a París, i Franco Berardi ‘Bifo’, agitador cultural, activista dels
mitjans i filòsof multidisciplinari. Aquest últim hi presentarà la pel·lícula ‘Comunisme futur’, que es
visionarà a continuació. Es tracta d’un viatge vertiginós a través del segle XX que s’explica des d’una
doble perspectiva: primer, retrospectivament, des del punt de vista de la Revolució Russa del 1917,
i, més tard, des de l’espiral d’insensatesa en la qual es va precipitar el segle passat. El film és dirigit
per Andrea Gropplero, en col·laboració amb Paolo Marzoni, i Franco Berardi ‘Bifo’ n’és el
protagonista en el paper d’un personatge visiblement pertorbat, un paranoic obsessiu, que fa de
narrador.

Aquest PEI Obert del 2018 es completa amb dos tallers previs, els dies 28 de febrer i 1 de març a la
tarda. El primer és impartit per María Eugenia Rodríguez Palop i es titula “Una plataforma filosòfica
i política per pensar els comuns”. El segon el dirigeix Christina Kiaer, sota el nom de “L’art de la
producció, de Lenin a Stalin”, el mateix que desenvoluparà divendres en la seva conferència.

El PEI, un espai consolidat d’experimentació i d’intercanvi
Durant l’última dècada, el Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA s’ha
consolidat com un programa d’experimentació sobre les noves formes de producció de
coneixement. També és un lloc on es poden crear espais en els quals el pensament resisteixi i
superi l’espectacularització incessant de la cultura en el context del desenvolupament del turisme
global i del capitalisme cognitiu. L’actualització de la seva filosofia trenca amb la idea preconcebuda
del que és un espai d’”alta formació” i mira de defugir qualsevol indici de programa d’adquisició de
competències o de professionalització: el PEI entén l’organització del saber com un espai polític, on
els continguts es vinculen a la tradició de la pedagogia radical, feminista i experimental, no solament
com a matèries d’estudi, sinó també com a pràctiques vives capaces de configurar nous espais per al
coneixement.

En la seva trajectòria, el PEI ha acollit estudiants de més de 27 països –especialment del context
llatinoamericà i de formació i orientació professional acadèmica i social molt diverses–, que, reunits
al voltant d’un equip docent internacional, han treballat entorn d’una visió política del museu i d’una
concepció de l’educació com a espai d’experimentació. La direcció acadèmica del bienni 2017-2018
va a càrrec d’un claustre col·legiat format per Lucía Egaña, Marcelo Expósito, Marina Garcés, Dora
García, Pablo Martínez, Emilio Santiago Muiño i Jaime Vindel.

Nota: per inscriure’s en el seminari “Vents de l’Est: comunismes futurs”, que es farà al MACBA els dies 2 i 3
de març, cal clicar aquí.
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