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Amb aquesta publicació, en llengua cas-
tellana, 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 pro-
gressisme. No hi són totes ni de bon tros, ni 
tan sols totes les que hauríem desitjat. Però 
sí que pensem haver reunit una bona mos-
tra de l’anàlisi i de les projeccions des d’una 
varietat de països, enfocaments, èmfasis i 
des de diferents –i de vegades contradicto-
rismatisos.

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 nos-
tre 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 subrat-
llar que després de cadascuna de les reflexi-
ons 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, experièn-
cies d’activisme social, de milers de persones 
que es van atrevir a obrir altres camins que 
els que ens dicten com a possibles.
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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.
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