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‘Recuperar
l’esperança. Més enllà
del neoliberalisme i del
progressisme’
Equip d’edició
Fer un balanç crític del que ha esdevingut la darrera dècada amb els anomenats governs
progressistes, no és una qüestió de passar comptes amb el passat, sinó de voler ser en les
millors condicions possibles per afrontar el futur proper, davant d’aquesta nova onada
neoliberal que assetja el continent i davant els reptes de la crisi global.

L’edició digital

Amb aquesta publicació, en llengua castellana, volem portar a aquest costat de
l’Atlàntic algunes de les veus d’Abya Yala,
referents nacionals i internacionals, que
miren més enllà del neoliberalisme i del progressisme. No hi són totes ni de bon tros, ni
tan sols totes les que hauríem desitjat. Però
sí que pensem haver reunit una bona mostra de l’anàlisi i de les projeccions des d’una
varietat de països, enfocaments, èmfasis i
des de diferents –i de vegades contradictorismatisos.
Pensem al mateix temps que la mirada
a l’experiència d’aquesta última dècada a
Amèrica Llatina és una mirada amb rebot.
És a dir, és, d’alguna manera, una mirada
que inclou elements de reflexió sobre els
processos sociopolítics que vivim al nostre entorn. Les conjuntures i les situacions
tenen evidentíssimes diferències, però a
ningú se li escaparà al mateix temps que ens
enfrontem a reptes i temes que tenen molt
en comú.
Ens sembla important recordar i subratllar que després de cadascuna de les reflexions que trobareu en aquestes pàgines hi ha
molt més que el treball intel·lectual brillant
dels seus autors i autores. Hi ha centenars
de lluites, processos, moviments, experiències d’activisme social, de milers de persones
que es van atrevir a obrir altres camins que
els que ens dicten com a possibles.
Autores i articles:
• Eduardo Gudynas: Els progressismes
sud-americans: Idees i pràctiques, avenços
i límits
• Maristella Svampa: Amèrica Llatina: Fi
de cicle i populismes d’alta intensitat
• Decio Machado: El progressisme llatinoamericà al seu laberint
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d’aquesta
publicació es
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a les webs de
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Dialèctica de (gairebé) una dècada desaprofitada. Estridències, orígens i contradiccions del correísme
Óscar Ugarteche: On som, a on anem i
com es veu
Virginia Vargas: Els feminismes, al laberint de les esquerres governants a Amèrica
Llatina. reflexions inacabades
Marco A. Gandarillas: Bolívia: La dècada
daurada de l’extractivisme
Raúl Zibechi: El pensament crític en
l’hora del col·lapse sistèmic
Lilian Celiberti: Esquerra, respecte a
què?
Arturo Escobar: Des de baix, per
l’esquerra i amb la Terra. La diferència
d’Abya Yala / Afro / Amèrica Llatina. n

