
Desallotjaments, Desnonaments
i el Concepte de Propietat

Quan una entitat bancària no pot pagar el seu 
deute, l'Estat li dóna milions o milers de milions 
d'euros, i els seus directors cobren sous as-
tronòmics. Quan un veí no pot pagar el deute de la 
seva hipoteca, l'Estat el fa fora amb una ordre judi-
cial i amb un dispositiu d'antiavalots en el cas que el 
veí resisteixi amb el recolzament d'altres veïns. 
Però no tractem aquí d'una simple desigualtat o 
hipocresia. Hem de saber que el rescat als bancs 
(que no ha estat la primera vegada al 2008, sinó 
que és un fet comú des que es van fundar els prim-
ers bancs) es fa amb diners expropiats per part de 
l'Estat a les nostres butxaques. Tot el contrari al 
que succeeix amb nosaltres ja que s'ens castigaria 
si ens neguessim a pagar-li els impostos. 

També hem de preguntar-nos què és el deute. El 
deute és quan un ric se n'aprofita de la necessitat 
dels altres. La gent necessita una casa, però encara 
que són els propis treballadors els que construeix-
en les cases, aquestes pertanyen als bancs que, de 
retruc, són els que han estat finançant els especu-
ladors. Tot i que aquests, suposadament, “han con
struït” les cases, en cap moment s'han embrutat les 
mans amb cap feina i, a més, la gent ha d'acudir als 
mateixos bancs per demanar una hipoteca, cosa 
que provoca que hagin de pagar al final entre deu i 
cent vegades més que el preu de la mà d'obra i el 
material necessari per a la construció de la casa. 

En el sistema capitalista, els diners es fonamenten 
en el deute. L'Estat permet els bancs endeutar-se i 
fer allò que en el nostre cas seria considerat, clara-
ment, frau —presten més diners del que tenen (i 
quan, previsiblement, no poden recollir-hi els 
diners, li diuen crisi i l'Estat rescata els bancs). Els 
nous diners provenen de l'especulació dels bancs i, 
tottot i que compten amb una protecció legal i 
econòmica per part de l'Estat, depenen totalment 
de la nostra explotació. A més, l'or i l'argent, que 
abans va ser-hi la base dels diners, prové, gairebé 
tot, de les colònies. Allà els estats europeus hi van 
expropiar, amb la força militar i utilitzant 
l'esclavitud i el genocidi, els recursos d'altres 
païsospaïsos (països que actualment es troben amb molt 
de deute i explotats per l'especulació financera 
global). 

Quan la gent es cansa del joc de l'especulació i 
comença a ocupar cases buides, l'Estat intervé per 
protegir els beneficis dels propietaris i fa fora vio-
lentament amb antiavalots la gent que hi habita. 

Després, els propietaris enderroquen la casa i molt 
sovint provoquen danys a les cases dels veïns,  a 
més que converteixen l'espai en solars que poden 
arribar-hi a restar així durant molts anys, ja que 
prefereixen que hi hagi gent sense casa i barris 
plens de solars, a perdre beneficis o que la gent no 
hi respecti el dret a la propietat. 

PPerò què és la propietat? Com va dir l'anarquista 
Proudhon, “La propietat és robatori.” Abans del 
capitalisme, la idea de la terra com a propietat va 
morir amb l'imperi romà. Molts pobles no tenien 
cap concepte de la propietat i, encara a Europa, les 
terres ereen considerades com a “comunes”. Aquí, 
els serfs havien de donar una part del seu producte 
alsals nobles i als paràsits de l'Esglèsia i, de vegades, 
aquest parasitisme provocava fam i misèria, però 
pel que fa a les terres comunes, sempre  hi van 
tenir accès i, per tant, també a l'autosuficiència. La 
fam va incrementar-se extremadament quan es va 
privatitzar la terra—amb la força i amb noves lleis 
que van criminalitzar l'ús tradicional de les terres 
comunes—comunes— a l'època de l'inici del capitalisme mer-
cantil i del colonialisme. 

És a dir, tot això, abans, era nostre. Però ens ho van 
expropiar tot, i cada cop que guanyem una mica 
d’estabilitat ens tornen a expropiar, aprofitant-se 
de crisis, plans urbanístics, etc. Tota la nostra pre-
carietat és a causa de la cobdícia dels rics i la natu-
ralessa explotadora del capitalisme. L'Estat la 
imposa en un principi amb noves lleis, càstigs i vio
lència, i després la manté amb la seva justícia i le-
galitat. Pel que fa a la llei, és un senyal d'ignorància 
i submissió. La llei sempre ha sigut la legitimització 
dels robatoris i xantatges utilitzats pels rics contra 
nosaltres.

La solidaritat és el reconeixement que la 
nostra misèria és compartida i les nostres llu-
ites són col·lectives. Però no hem de solidarit-
zar-nos només en cas d'emergència. Podem 
construir una nova societat a base de la soli-
daritat, recuperant el que ens pertany, 
col·lectivitzant-lo tot, compartint i recolzant
nos. 
Comencem amb vagues de lloguer i 
d'hipoteca, continuem amb l'expropiació de 
cases buides i l'autodefensa contra els desal-
lotjaments, i acabem amb la fi dels rics, dels 
bancs i de l'Estat. 


