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Resum 

L’amor i el sexe representen dues problemàtiques que la Internacional Situacionista va 

abordar amb una certa ambigüitat. Aquest treball pretén analitzar els motius d’aquest 

posicionament: des dels orígens, en què l’alliberament sexual constituïa un element bàsic de 

subversió política, fins a l’auge teòric del grup, quan la impossibilitat de formular un erotisme 

no-espectacular va conduir-los a la iconoclàstia i a eludir el sexe del seu discurs. Els membres 

de la I.S. s’enfrontaven, d’una banda, als mecanismes d’absorció de tota imatge per part del 

capitalisme i, de l’altra, a la seva condició d’homes heterosexuals educats sota les convencions 

del seu temps. Els límits i les contradiccions inevitables en una qüestió central per als joves 

dels anys 60 va condicionar les obres dels situacionistes més destacats, com Guy Debord o 

Raoul Vaneigem, i va provocar la dissidència dels corrents més inclinats a revolucionar la 

vida quotidiana per mitjà de l’amor i al sexe. 
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Missoffe a Nanterre 

Tarda del 8 de gener de 1968, campus de la Universitat de Nanterre, als afores de París. El 

ministre de Joventut i Esports, François Missoffe, acaba d’inaugurar la piscina del recinte 

quan un jove pèl-roig l’interpel·la en to provocatiu. Daniel Cohn-Bendit, estudiant de 

sociologia i imminent capitost de l’última revolta moderna d’Occident, agafa per sorpresa 

Missoffe: “Monsieur le ministre, j’ai lu votre Livre Blanc sur la jeunesse. En trois cents pages, 

il n’y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes.” El ministre, pensant que fa 

broma, li respon: “Avec la tête que vous avez, vous connaissez sûrement des problèmes de 

cet ordre. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans la piscine.” Però la contrarèplica 

de Cohn-Bendit és una declaració de guerra i no admetrà marxa enrere: “Voilà une réponse 

digne des Jeunesses hitlériennes.” (Chabrun et al., 1998) Un mes després, els estudiants de 

Nanterre violen la prohibició d’entrar a les residències de noies i converteixen el sexe en la 

seva arma de contestació. El desembre de l’any anterior, altres líders estudiantils ja havien 

promogut el mateix tipus d’acció a la Universitat de Nantes per protestar contra l’excessiu 

control de la institució sobre la vida d’uns joves assedegats de llibertat. Tots ells persegueixen 

emular una experiència que s’havia viscut a la Universitat d’Estrasburg a finals de 1966: un 

grup d’estudiants, al capdavant del qual es troben André Schneider i Bruno Vayr-Piova, són 

escollits representants sindicals. La seva intenció, però, no és altra que dissoldre el sindicat i 

despertar del tedi en què transiten els seus companys a base d’escàndols. Com a bona part 

d’Europa i dels Estats Units, a la França de De Gaulle, el malestar de la joventut ha pres un 

caire psicosexual. Els llibres de Wilhelm Reich, psicoanalista freudomarxista que situa 

l’orgasme a la base de l’equilibri mental, són de lectura obligada entre els estudiants, que 

veuen en el servei d’atenció psicològica de la institució educativa una eina de repressió dels 

impulsos sexuals. D’aquí, que la qüestió de la divisió per sexes a les residències hagi adoptat 

visos de problema nacional. Decidits a revolucionar la comunitat universitària, doncs, els 

flamants representants sindicals d’Estrasburg es dirigeixen a la Internacional Situacionista en 

busca d’ajuda. Els situacionistes, un grup a cavall entre l’avantguarda artística i la teoria crítica  

articulat al voltant de la figura de Guy-Ernest Debord, també van ser joves quinze anys abans 

i es van rebel·lar a cop d’escàndol i de desobediència contra l’avorriment i la manca 

d’aspiracions vitals imposats per la societat capitalista de post guerra. Els estudiants 

d’Estrasburg estan fascinats pels articles de la revista dirigida per Debord, Internationale 

Situationniste, on es critica la societat de l’espectacle i la consegüent alienació de la vida 

quotidiana. Un dels últims situacionistes a incorporar-se al grup, Mustapha Khayati, 
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conscient de la immaduresa teòrica de Schneider, Vayr-Piova i companyia, s’ofereix a 

escriure’ls un pamflet on desenvoluparà totes les seves crítiques. El resultat serà De la misère 

en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment 

intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. Aquest atac visceral a la classe estudiantil, sumat 

a les accions protagonitzades pel sindicat autodissolt, acabarà d’encendre la metxa dels 

disturbis i les provocacions a la resta de ciutats, que es contagiaran ràpidament de la síndrome 

d’Estrasburg. Un fet que converteix indubtablement la Internacional Situacionista en germen 

del maig del 68. Com ens ocuparem de desenvolupar, la crítica situacionista connecta 

perfectament amb el sentiment dels joves francesos: condemnats a una vida rutinària i 

predeterminada, al marge del sistema productiu, assetjats per un ingent aparell de producció 

espectacular, i incapaços d’identificar i realitzar els seus desitjos. Durant deu anys, aquest 

grup d’intel·lectuals s’ha estat dedicant a imaginar mètodes per revertir aquesta condició i ha 

entès que de res servirà una revolució política si no té lloc també una revolució dels 

comportaments i les relacions humanes fonamentals.  

Un element, però, crida l’atenció en el text de Khayati i és que la qüestió de la defensa de 

l’amor subversiu només apareix en una frase: “Ces originaux [en referència als joves bohemis] 

continuent, trente ans après W. Reich, cet excellent éducateur de la jeunesse, à avoir les 

comportements érotiques-amoureux les plus traditionnels, reproduisant les rapports 

généraux de la société de classes dans leurs rapports inter-sexuels.” (De la misère, 1966) I crida 

l’atenció perquè els situacionistes sabien perfectament que l’alliberament de les convencions 

relacionals era el cavall de Troia a explotar a l’interior de les universitats. Res com apel·lar a 

lluitar contra la repressió sexual podia generar tan consens entre uns individus que, 

mobilitzats políticament o no, compartien el mateix estadi vital de desig d’experimentació 

eròtica. I res com aquest atac a la moral burgesa podia causar un dany tan gran al sistema. 

Aleshores, ¿per què la Internacional Situacionista abordava amb detall tots els aspectes de 

l’alienació de la vida quotidiana dels joves i, tanmateix, en les trenta pàgines del document, 

només dedicava una frase a l’alienació sexual? Una resposta possible seria que es tracta d’una 

excepció. És a dir, per algun motiu Khayati hauria escollit privilegiar la resta d’aspectes de la 

crítica per davant de la qüestió afectiva. En conseqüència, una altra resposta possible seria la 

que negaria a l’amor una posició central en la teoria situacionista. D’aquesta manera, les 

relacions eròtico-amoroses constituirien una part molt subsidiària en la subversió de la vida 

quotidiana. 
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Per demostrar si la posició de Khayati és simptomàtica o anecdòtica, és necessari comparar-

la amb la de la resta de textos situacionistes. El resultat és desconcertant: des dels primers 

articles, l’aportació original de la Internacional Situacionista i els seus predecessors rau en el 

convenciment que el terreny on es lliura la batalla per l’alliberament de la vida a tots nivells 

és la quotidianitat. La pobresa del dia a dia està provocada per diversos motius, molts d’ells 

superestructurals. Però el que queda clar en tot moment és que la manera de combatre-la és 

a través d’una revolució, d’una renovació dels comportaments individuals i col·lectius en les 

situacions diàries. ¿Qui no inclouria un sentiment tan central, tan potent i tan capaç de guiar 

la voluntat de les persones dins d’aquest escenari de transformació? Aparentment, els 

situacionistes. Costa trobar-hi referències explícites a l’amor. És gairebé impossible trobar-

ne pel que fa al sexe. La nostra posició, però, és que les referències, tanmateix, hi són latents 

i que la subversió dels afectes és un dels aspectes fonamentals de la Internacional 

Situacionista. Seria absurd pretendre que la teoria situacionista és exclusivament una teoria 

de la subversió amorosa. No ho és. Però igualment absurd seria suposar que Debord i els 

seus companys no van entendre el potencial de ruptura positiva de l’amor i el sexe. 

L’objectiu d’aquest treball, doncs, serà identificar els documents on es desenvolupa la 

concepció situacionista de l’amor i elaborar una història alternativa del moviment que pivoti 

al voltant d’aquest sentiment. Per això farem un recorregut des dels inicis del moviment fins 

a la seva dissolució i, a cada pas, intentarem analitzar el rol que s’atribueix a l’amor. Una 

vegada teixida aquesta història, procurarem donar resposta a algunes preguntes no resoltes. 

Per què els situacionistes van tendir a eludir la qüestió de l’amor i el sexe? Com esperaven 

superar positivament l’alienació d’aquests aspectes de la vida quotidiana? Les seves propostes 

teòriques eren capaces d’escapar a les formulacions espectaculars? Els seus comportaments 

privats i col·lectius eren coherents amb els seus postulats teòrics? O quedaven atrapats en les 

convencions del sistema? Alguns autors han treballat aquests temes els últims anys i ofereixen 

visions crítiques que ens seran útils per donar-hi resposta. També una mirada als corrents 

posteriors que van néixer marcats sota l’influx situacionista ens permetrà valorar les 

transgressions i les limitacions de l’I.S. en l’apogeu de la revolució sexual. Per últim, a tenor 

de les conclusions a què arribem, temptejarem amb modèstia els camins que la Internacional 

Situacionista va deixar inexplorats. Uns camins que ens retornaran inexorablement cap a una 

tarda de gener a Nanterre. 
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El despertar dels desitjos 

Si un estudiant havia titllat de hitlerià un ministre al seu davant era perquè la tensió entre els 

joves i el sistema es trobava en una escalada constant des del final de la Segona Guerra 

Mundial. El naixent estat del benestar havia millorat en pocs anys la qualitat de vida dels 

occidentals fins al punt que en molts casos feia innecessari que els joves s’incorporessin al 

teixit productiu abans de ser adults. L’eclosió de la classe mitjana va significar també l’eclosió 

d’una classe que no estava necessàriament condicionada a la situació econòmica, sinó a l’edat. 

La joventut emergia com a classe amb una preocupació inèdita: com combatre aquest nou 

fenomen anomenat avorriment? Ben aviat va identificar els seus enemics: l’Estat, la família, 

la feina, la Universitat... en definitiva, el sistema. Com escriuria vint anys després el 

situacionista Raoul Vaneigem, els joves ho tenien clar: “No volem un món en què la garantia 

de no morir de gana equivalgui al risc de morir d’avorriment.” (Vaneigem, 1977: 8) 

L’avorriment no va trigar a desencadenar en violència perquè “en una societat que aniquila 

l’aventura, l’única aventura que existeix és aniquilar la societat”. Qui fos capaç de canalitzar 

el malestar resumit en aquest lema situacionista, qui fos capaç de proveir-los amb les eines 

per identificar els seus veritables desitjos, hauria entès el signe dels nous temps. 

 

El fàstic que ens cega: l’efervescència lletrista 

El primer de posar en valor el potencial revolucionari dels joves va ser un jove: Isidore Isou. 

Al 1949, amb 24 anys, aquest artista d’origen romanès establert justament a París va escriure 

Le Soulèvement de la Jeunesse, un manifest on cridava a la rebel·lió de la joventut. Per Isou, l’error 

del liberalisme i del marxisme havia consistit a centrar-se en els agents actius de l’economia 

mentre es deixaven de banda els sectors al marge del sistema. Al seu pamflet, Isou no aposta 

per la insurrecció immediata, sinó que es mostra partidari d’obrir espais de participació per 

als joves. Ara bé, la terminologia que utilitza en certs passatges anticipa el que serà el 

llenguatge situacionista: “Que les jeunes cessent de servir de marchandise pour devenir 

consommateurs de leur propre élan”. (Isou, 1949) Isou havia elaborat una teoria històrica 

segons la qual els joves, en el seu afany emancipador, havien estat el motor de totes les guerres 

modernes. I no hi havia millors condicions socials que les de la postguerra per assestar el cop 

de gràcia definitiu al sistema capitalista amb un aixecament que produís “el més formidable 

estremiment als poders polítics que la història hagués conegut mai.” (Marc’O, 1952) Cal 

aclarir que Isou considerava jove tot aquell que se situés a l’exterior de la societat i, per tant, 
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era una categoria que, més que a l’edat, restava condicionada a la incapacitat productiva dels 

individus. Aquestes idees s’emmarcaven en un moviment impulsat pel mateix Isou, el 

lletrisme. Més enllà de l’alçament del jovent, el lletrisme propugnava una dissolució de l’art 

que donés lloc a una nova estètica i advocava per la refundació dels principis occidentals. Per 

l’antropòleg Carlos Granés, “l’anàlisi d’Isou va tenir l’efecte d’una revelació” (Granés, 2011: 

121) però, al mateix temps, reconeix que no va entendre les motivacions profundes que 

impel·lien els joves a rebutjar la societat. (Granés, 2011: 133) Els lletristes no només van 

exagerar la funció històrica dels joves i del que ells anomenaven “l’externité”,1 sinó que van 

acabar atrapats en el messianisme d’Isou –qui fins i tot es creia capaç de desxifrar Déu– i en 

el solipsisme d’una teoria crítica que tan sols acabava permetent jugar a desconstruir l’art i no 

tenia cap efecte subversiu en ells mateixos, delerosos d’esclatar en llibertat, ni en la societat. 

De les limitacions del lletrisme, se’n va adonar ben aviat un dels seus seguidors més joves, 

Guy-Ernest Debord. Debord valorava la negativitat del gest lletrista, de la radicalitat dadaista, 

però no compartia ni l’horitzó reformista d’Isou ni la necessitat de crear un art nou. Ell 

apostava directament per destruir-lo. L’art –sostenia Debord– és un mitjà per projectar mons 

imaginats que impedeix als homes transformar la realitat. El veritable art, doncs, consisteix a 

revolucionar la vida quotidiana i a acabar amb l’avorriment regnant de l’imperi del benestar i 

la seguretat dels primers anys 50. És a dir, per Debord no tenia sentit la producció d’obres 

d’art, sinó que calia convertir el fet de viure en art. Per aquest motiu va decidir trencar amb 

el lletrisme d’Isou i fundar la Internacional Lletrista. Si la proposta d’Isou va actuar com una 

revelació, la de Debord va sintonitzar molt més directament amb l’esperit d’una generació 

sumida en el fàstic tant a Occident com a l’Europa de l’Est i abocada sense més remei al 

consum compulsiu d’alcohol i drogues. Un comportament antisocial, però, que tenia una 

funció política: “Nada de lo que hiciera un letrista, así atentara contra las normes y leyes, 

podía ser un crimen. Era una acción política, la expresión de rebeldía de unos jóvenes que 

sentían náuseas cada vez que veían el mundo en que vivían.” (Granés, 2011: 155) Des de 

1952 fins a 1954, la Internacional Lletrista, amb base al cafè Moineau de París, va ser 

l’epicentre d’una contestació on confluirien artistes utòpics, joves sense futur, borratxos, 

drogoaddictes i agitadors de signe divers. Va ser una època de rebel·lió nihilista, de 

delinqüència revolucionària i d’experimentació sexual, fins que Debord va posar-hi punt i 

final. 

                                                            
1 Tots els individus a l’exterior del sistema productiu. 
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Al 1954 va entrar en contacte amb textos dels marxistes heterodoxos i va optar per expulsar 

tots aquells individus que no estaven disposats a alguna cosa més que autodestruir-se. Va 

crear la revista Potlatch, on va començar a posar poc a poc les bases del que acabaria 

esdevenint el programa de la Internacional Situacionista. Ja des del primer número, la 

Internacional Lletrista va reprendre la idea d’Isou de dirigir-se cap a “l’establiment conscient 

i col·lectiu d’una nova civilització” (Potlatch, núm. 1, 22 de juny de 1954). Però si el guru 

romanès havia confiat en la desintegració de l’art, Debord i els seus companys creien en la 

seva superació a través de la construcció de situacions. Aquell mateix estiu, al número 7 de 

la revista, va aparèixer per primera vegada una explicació d’en què consistia aquest procés: 

“La construction de situations sera la réalisation continue d’un grand jeu délibérément choisi. 

[...] À cette synthèse devront concourir une critique du comportement, un urbanisme 

influentiel, une technique des ambiances et des rapports...”. Si ens fixem específicament en 

l’àmbit relacional, els autors afegien: “Il faudra réinventer en permanence l’attraction 

souveraine que Charles Fourier désignait dans le libre jeu des passions.” (Potlatch, núm. 7, 3 

d’agost de 1954). Tot i no desenvolupar la referència a Fourier, els lletristes admiraven les 

idees del filòsof, sobretot el lloc privilegiat que havia concedit a les passions. Es tracta del 

primer cas en què els lletristes inclouen la qüestió del desig i de les relacions al moll de l’os 

de la teoria revolucionària, més enllà del comportament espontani dels seus joves seguidors. 

Un aspecte, aquest, que Isou no havia abordat mai. És evident que en aquells moments es 

troba en una fase molt embrionària i que encara conté més característiques de teoria estètica 

que de crítica social, però inaugura un plantejament que s’anirà desenvolupant a mesura que 

avancin les publicacions de Potlatch. Al número 16, és el mateix Debord qui assegura que la 

transformació de la sensibilitat cal que passi per “la construcció conscient de nous estats 

afectius”. Uns nous afectes que naixeran del “descobriment” d’un “ordre de desitjos 

superiors”, que substituiran els tipus de relacions anteriors, considerats menors. (Potlatch, 

núm. 16, 26 de gener de 1955) Els textos de la Internacional Lletrista traspuen el frenesí 

destructiu de qui es creu a punt d’aixecar un nou món. El seu llenguatge és fresc, allunyat de 

la terminologia clàssica de la teoria crítica, simple reflex de l’anhel de revolucionar una vida 

tenyida de tedi. Per aquest motiu, d’entrada, els seus membres –la majoria d’ells en un 

moment d’efervescència amorosa i sexual– veien en la subversió dels afectes un element 

central de la construcció positiva de situacions.  
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Lefebvre i la totalitat 

Un dels culpables de la maduració del pensament protosituacionista va ser Henri Lefebvre, 

un dels marxistes heterodoxos que va llegir el jove Debord. Després de la Segona Guerra 

Mundial, Lefebvre havia decidit, en paraules de Michel Trebitsch, un dels seus majors 

estudiosos, “redescobrir l’autèntic Marx” i posar-ne en valor aspectes que l’stalinisme havia 

arraconat. (Trebitsch, 1991: 15) Ell és qui va denunciar l’alienació de l’individu en el seu dia 

a dia, situació a la qual havien conduït tant el sistema capitalista com el comunista. Anselm 

Jappe resumia així el diagnòstic de Lefebvre: “Le quotidien constitue l’unique réalité, face à 

laquelle se dresse un irréalité produite par l’aliénation, qui semble toutefois plus réelle”. 

(Jappe, 1995: 114) Al llarg de la seva obra més important, Critique de la vie quotidienne, publicada 

el 1947, desgranava els elements que feien de la vida en la societat de consum una existència 

empobrida i en reclamava la transformació absoluta. Per bé que pretenia sobretot esmenar 

la desatenció de l’stalinisme a la qüestió de l’alienació (Lefebvre, 1947: 5), tal com passaria 

uns quants anys després amb els lletristes i amb els situacionistes, bona part de la seva reacció 

es dirigia també contra l’idealisme, el surrealisme i l’existencialisme. Lefebvre acusava aquests 

moviments d’haver acceptat de facto el món en què vivien en el seu afany de fugir-ne i, per 

tant, els considerava incapaços de transformar la realitat. (Lefebvre, 1947: 123) Una de les 

majors preocupacions de Lefebvre era el concepte de separació. Per ell, el menyspreu dels 

idealistes per la vida diària provenia del pensament cartesià i del dualisme cos-ment. Aquesta 

separació comportava un menyspreu de la vida quotidiana i de l’experiència viscuda del 

temps, l’espai i el cos, ja que és en la vida quotidiana on entrem en relació dialèctica amb els 

mons externs naturals i socials, i on es creen, es desenvolupen i es realitzen els desitjos. 

(Lefebvre, 1947: 249) Lefebvre volia recuperar la unitat perduda arran de l’especialització 

laboral i per això defensava que no hi hagués distinció entre moments de feina i moments 

d’oci. (Lefebvre, 1947: 30) Tampoc era partidari que existissin diferències entre l’home públic 

i l’home privat perquè l’atomització del subjecte el convertia en un ésser individualista, amb 

la consciència bolcada cap a si mateix i desorientat per la insistència de la societat burgesa de 

voler donar un sentit unitari a dues esferes de la vida quotidiana que ella mateixa havia 

contribuït intencionadament a separar (Lefebvre, 1947: 31) amb el gran objectiu de 

possibilitar-ne la mercantilització i l’alienació. (Lefebvre, 1947: 32) Lefebvre, doncs, apostava 

per crear un home total. I a fi d’exemplificar aquest concepte de ressonàncies nietzschianes 

va recórrer a la imatge de les festes tradicionals del món rural. En aquests esdeveniments –

deia el sociòleg– no existia diferència entre els moments superiors i inferiors, entre allò 

racional i allò irracional, entre allò públic i allò privat. Es tractava simplement de celebrar 
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“l’alegria en comunitat”. (Lefebvre, 1947: 211) Aquesta idea pot suggerir en la Critique de la 

vie quotidienne una certa nostàlgia rousseauniana del paradís perdut, però la majoria d’autors 

ho neguen. Per Michael Gardiner, el que hi ha és una “inspiració furtiva” en les societats 

premodernes, però la revolució de la vida quotidiana cal que es realitzi en la modernitat 

perquè és el moment en què es disposa de les condicions socials i tecnològiques adients per 

dur-la a terme. (Gardiner, 2000: 78) 

Fins aquí, els punts comuns entre Lefebvre i les tesis lletristes poden semblar reduir-se al 

rescat de la vida quotidiana com a escenari principal de la lluita contra l’alienació. De fet, 

Jappe considera que és l’element que més va cridar l’atenció a un Debord que no trobava cap 

interès en les polèmiques ideològiques entre intel·lectuals comunistes. (Jappe, 1995: 114) No 

hi ha cap dubte que la dissolució de la vida privada en la dimensió política i col·lectiva seria 

una dècada després la idea bàsica del pensament situacionista. Però seria injust no anar més 

enllà. En el primer número d’Internationale Situationniste, Debord subscrivia, a propòsit d’un 

altre article de Lefebvre, les línies mestres de la seva teoria i, no obstant, l’acusava de limitar-

se a “la simple expressió del desacord” i de no proposar solucions pràctiques a un problema 

de sobres conegut. (IS, núm. 1, 1958: 21) Era el moment de l’apogeu de les derives, de 

l’urbanisme unitari, de la pintura industrial, de la construcció de les situacions,2 i Debord 

confiava que aquestes vies artístiques conduirien a l’enriquiment subversiu de la vida 

quotidiana. El que no explicava és que Lefebvre ja havia parlat de superar l’art a través de 

“l’art de viure” l’any 1947, en uns termes que fan inevitable pensar en molts dels articles de 

la primera època situacionista. Trebitsch encara és més contundent i rebat el retret sobre la 

incapacitat de Lefebvre de transcendir positivament la crítica, en considerar-lo el responsable 

d’obrir la filosofia a l’acció: “Taken in its Kantian sense, critique was not simply knowledge 

of everyday life, but knowledge of the means to transform it.” (Trebitsch, 1991: 10) Lefebvre 

veia en la intensificació i en el desenvolupament de la vida d’un mateix una obra d’art, 

afirmació que no es troba tan lluny –per citar un text icònic– del manifest situacionista: “Tout 

le monde deviendra artiste, à un sens que les artistes n’ont pas atteint: la construction de leur 

propre vie.” (IS, núm. 4, 1960: 38) I si Debord encara tenia dubtes de per on calia començar 

a revolucionar la vida quotidiana, Lefebvre li donava una pista: 

                                                            
2 Tots aquests conceptes són pròpiament situacionistes i busquen combatre l’avorriment de l’entorn urbà per 
diversos mitjans. La deriva és el deambular aleatori pels carrers de la ciutat a la descoberta de noves 
sensacions; l’urbanisme unitari és la disciplina que pretén integrar l’arquitectura i l’experimentació de noves 
situacions per part dels individus; i la pintura industrial és un intent de superar la pintura com a expressió 
artística i despullar-la de tota expressivitat. 



12 
 

...it is in everyday life that the sum total of relations which make the human –and every 

human being– a whole takes its shape and its form. In it are expressed and fulfilled 

those relations which bring into play the totality of the real, albeit in a certain manner 

which is always partial and incomplete: friendship, comradeship, love, the need to 

communicate, play, etc. (Lefebvre, 1947: 97)3 

De nou, les relacions humanes apareixien com a element prioritari de subversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 La cita pertany a l’edició anglesa de 1991, traduïda per John Moore de l’original francès de 1947. 
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L’amor situacionista 

Amb aquests exemples es fa impossible negar la influència cabdal que va tenir Lefebvre en 

l’evolució del pensament de Debord. El jove Debord, abrandat i nihilista, va deixar pas a un 

Debord igualment corrosiu però d’una major profunditat teòrica. Ambiciós i convençut del 

camí que calia prendre, va dissoldre la Internacional Lletrista, va enterrar la idea negativa del 

“potlatch”4 i la seva revista homònima, i va donar llum a la Internacional Situacionista, el 

moviment que hauria de conduir a la construcció del nou món. Quin paper reservaria a l’amor 

en aquest nou món? 

 

Aprendre a desitjar: la superació de l’art 

El text fundacional de la Internacional Situacionista és Rapport sur la construction des situations et 

sur les conditions de l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale. Escrit per 

Debord i presentat a la primera conferència de l’I.S., a Cosio d’Arroscia, a Itàlia, comportava 

l’ampliació dels plantejaments de la Internacional Lletrista, sobretot pel que fa al disseny més 

precís de solucions pràctiques per a la creació de situacions. El Rapport sur la construction des 

situations no es limita a condemnar l’ensopiment del vell món, ni tracta només el concepte de 

la situació, sinó que ofereix passos a seguir per crear una nova realitat alternativa. Els 

situacionistes presentaven la deriva com el mitjà de transformació lúdic “de les formes 

conegudes de les relacions humanes” i la consegüent subversió de sentiments com l’amistat 

i l’amor. (Debord, 1989: 9-10) Com en Lefebvre, els estats afectius apareixien com espais 

centrals de l’acció revolucionària. Debord en recupera la idea d’una irrealitat que s’oposa a la 

realitat de la vida quotidiana, però s’hi refereix directament com “mètodes de propaganda del 

capitalisme avançat”. Aquesta tesi, que anticipava la noció d’espectacle que desenvoluparia 

en el moment àlgid de la teorització situacionista, s’hauria de combatre dialècticament a través 

de la destrucció de “la idea burgesa de felicitat” i la construcció “d’altres modes de vida 

desitjables”. (Debord, 1989: 11) 

A partir d’aquí, la publicació dels primers números d’Internationale Situationniste es va consagrar 

a desenvolupar les premisses exposades en la conferència de Cosio d’Arroscia. El número 1 

es dedicava a la necessitat d’explorar els propis desitjos com a pas previ a la construcció de 

                                                            
4 El potlatch és una cerimònia indígena per la qual van sentir molt interès els moviments d’avantguarda entre 
els anys 30 i 60. Es tracta d’un festí a base d’ofrenes que captivava els occidentals per la seva ritualitat 
primitiva. Per Granés, alguns situacionistes com Vaneigem imaginaven un potlatch on els joves cremarien les 
mercaderies. (Granés, 2011: 209) 
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situacions. Per resoldre aquest “problema preliminar”, els situacionistes proposaven recórrer 

a la psicoanàlisi. Ara bé, aquesta tècnica no havia d’utilitzar-se com una eina d’investigació 

de l’estructura de la ment, sinó com una tècnica per conèixer allò que ens agrada i allò que 

ens atreu, i aplicar-ho a la materialització de situacions. (IS, núm. 1, 1958: 11) Com hem 

apuntat anteriorment, en aquests primers articles tenia molta importància, entre altres 

aspectes, la formulació d’un urbanisme unitari. Ivan Chtcheglov, probablement el màxim 

exponent d’aquesta disciplina, també el concebia com una via de redescobriment dels desitjos 

oblidats i de creació de nous desitjos. Per Chtcheglov, la joventut necessitava “un viratge en 

l’esperit” que l’arrenqués de la mercantilització dels desitjos: “Entre l’amour et le vide-ordure 

automatique la jeunesse de tous les pays a fait son choix et préfère le vide-ordure.” (IS, núm. 

1, 1958: 17) Una buidor automàtica de la qual també alertava el pintor Asger Jorn. L’artista 

danès veia en la idea d’estandardització de les necessitats humanes un perill d’empobriment 

total de la vida, però a la vegada, una possibilitat de descobrir nous desitjos. I, per tant, 

advocava per una “acció comuna per detectar-los, manifestar-los i realitzar-los”. (IS, núm. 1, 

1958: 25) 

Un cop definides les línies mestres a partir de les quals s’hauria de treballar per realitzar la 

revolució de la vida quotidiana, en el segon número de la revista, la Internacional Situacionista 

va caure en una espiral autojustificatòria que esdevindria molt característica de la seva 

idiosincràsia fins a la seva dissolució. Amb la voluntat d’aprofundir en les pròpies posicions 

i de defensar-les de les crítiques d’altri, els situacionistes dedicaven articles sencers a matisar 

els seus postulats, a atacar teòrics paradoxalment propers ideològicament i a vetllar per la 

puresa de les seves tesis i dels seus membres. Aquesta tendència, molt comuna en tots els 

moviments d’avantguarda, va ser especialment exagerada en el cas dels situacionistes. A les 

notes editorials del número 2, arrencaven sentenciant la manera d’entendre la vida dels 

surrealistes: “Votre jeunesse est morte et vos amours aussi, comme dit la chanson.” (IS, núm. 

2, 1958: 3) Però també la dels intel·lectuals de l’esquerra revolucionària, a qui acusaven 

d’haver-se posat d’acord amb la dreta a l’hora de definir “la imatge d’una bona vida”. A 

aquesta convergència d’interessos –asseguraven– calia atribuir el germen de la desfeta del 

moviment obrer als països industrials. (IS, núm. 2, 1958: 3) Totes dues idees ja apareixien 

descrites a la Critique de la vie quotidienne i no representaven cap avenç de la teoria, en una 

edició que, a banda d’aquests aspectes comentats, volia progressar en el disseny pràctic de 

tècniques de descripció psicogeogràfica i de deriva. 
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Aquest estancament teòric es feia encara més evident en el tercer número d’Internationale 

Situationniste, si bé l’assumpció de les dificultats de la tasca que pretenien dur a terme, els va 

permetre avançar en altres direccions. D’una banda, reconeixien la impossibilitat de 

comportar-se de forma situacionista i consideraven l’I.S. un laboratori de recerca d’una 

naturalesa diferent de les avantguardes artístiques precedents, que donaria lloc a un ofici que 

encara no podien exercir. (IS, núm. 3, 1959: 10-11) De l’altra, posaven sobre la taula la 

necessitat d’acompanyar la integració de la cultura dins la vida quotidiana, d’una 

transformació de la societat, en el que definien com el “socialisme de la totalitat”. (IS, núm. 

3, 1959: 24-25) També en aquest número, apareixia per primera vegada la conceptualització 

del détournement. Aquest terme expressa un recurs d’inspiració dadaista, ideat pels 

situacionistes, consistent a reutilitzar un imatge publicitària en un nou context per tal 

d’atribuir-li un nou significat. (IS, núm. 3, 1959: 10) El détournement ens permet, d’entrada, fer 

evident que la Internacional Situacionista es va veure obligada a adoptar mètodes subversius 

més al seu abast que no pas els enunciats en els dos primers números de la revista (creació 

de situacions, derives, urbanisme unitari, etc.). I, en aquest sentit, també ens adonem de 

l’omissió tant en el segon com en el tercer número de la qüestió de l’exploració dels desitjos 

i de les revolucions afectives, fonamentals fins aleshores. 

La superació de l’art com a nucli de la teoria situacionista, doncs, va arribar a l’apogeu en el 

quart número de la revista, publicat el juny de 1960. Els seus membres en descrivien el procés 

de consecució en un article anomenat “Manifeste”: l’associació lliure i igual de productors –

sintetitzaven– hauria de conduir a l’automatització de la producció i a la socialització de béns. 

D’aquesta manera, el treball s’aniria reduint fins al punt d’alliberar completament l’individu. 

Seria a partir d’aquest moment que l’home podria gaudir de la seva nova plusvàlua, és a dir, 

el valor del joc i la possibilitat de construir la seva pròpia vida. (IS, núm. 4, 1960: 36) El joc 

consistiria, una vegada més, en la creació de situacions i l’experimentació de noves sensacions 

a través de les derives. “Artista”, doncs, seria aquell capaç de construir la seva pròpia vida. 

(IS, núm. 4, 1960: 38) Malgrat que no s’aprofundia gaire més en cap de les idees exposades 

abans, sí que és rellevant que el text es titulés “Manifeste”, ja que revela un nivell de maduresa 

teòric important. Curiosament, però, la dimensió més netament artística de la Internacional 

Situacionista estava a punt de veure’s transcendida per un enfocament encara més crític. 

L’estatus d’avantguarda artística quedava petit a les aspiracions totalitzants del grup de 

Debord, i nous problemes estaven a punt de copar les preocupacions de la I.S..  
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L’amor espectacular 

A partir de 1961, l’experimentació psicogeogràfica, el disseny d’entorns urbans favorables al 

descobriment de noves passions i, en definitiva, la construcció de situacions, que havia 

centrat fins aleshores els esforços dels situacionistes, van quedar relegats a un discret segon 

pla. Les propostes de trencament positiu amb l’alienació de la vida quotidiana no deixaven 

de ser un dels interessos fonamentals de la Internacional Situacionista, però Debord sentia 

que calia afinar la crítica. Tot i que la preocupació no era nova, les seves anàlisis van passar a 

focalitzar-se per complet a desemmascarar els mecanismes a través dels quals la societat 

produïa imatges capaces de substituir l’experiència real. Aquest gir estratègic va coincidir amb 

l’adhesió al grup de Raoul Vaneigem, un intel·lectual belga que va entrar en contacte amb 

l’I.S. de la mà de Lefebvre. Vaneigem va contribuir al renovat aprofundiment crític de 

l’organització amb una especial atenció als joves –col·lectiu que des dels temps d’Isou havia 

perdut molt protagonisme com a agent revolucionari5–  i amb la denúncia de les noves 

formes d’alienació i de les perversions de l’Estat del Benestar. Segons Granés, la seva arribada 

va servir per animar els situacionistes i va permetre complementar l’ambiciosa crítica de 

Debord que conduiria fins a la publicació de La Société du Spectacle, el 1967: “Su prosa exaltada, 

llena de frases ingeniosas y de imágenes sugerentes, le imprimió el sello romántico y épico al 

movimiento que Debord, con su austeridad y densidad teòrica, hubiera sido incapaç de 

darle.” (Granés, 2011: 206) Vaneigem també seria l’encarregat de recuperar l’amor com a 

gran motor subversiu i corregiria així la progressiva elusió de la qüestió per part del seu 

company. Una aportació, però, que hauria d’esperar a completar-se fins a la publicació del 

Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Amb aquestes dues obres, Debord i Vaneigem 

arribarien a la culminació del pensament situacionista. Ara bé, abans calia aplanar el terreny.  

Després d’una cinquena entrega d’impàs, el belga es va estrenar en el sisè número 

d’Internationale Situationniste. Ja en les notes editorials es nota l’efervescència dels seus postulats 

i la gosadia de les noves prediccions del moviment. Particularment profètica va ser la crida a 

la revolta que feien en l’article “Instruction pour un prise d’armes” on asseguraven que el 

programa revolucionari que estaven formulant serviria un dia per “contestar la realitat 

dominant” i que ells “participarien d’aquesta contestació”. (IS, núm. 6, 1961: 5) I poques 

pàgines més endavant, llançaven el guant als joves, a qui criticaven per no saber canalitzar el 

                                                            
5 Els situacionistes eren molt crítics amb el rol que els lletristes havien atribuït a la joventut. Especialment 
bel·ligerant es mostrava Asger Jorn a “Originalité et grandeur (sur le système d’Isou)” dins d’IS, núm. 4 (juny 
de 1960) “La création ouverte et ses ennemis” dins d’IS, núm. 5 (desembre de 1960). També els consideraven 
víctimes de l’alienació i desconfiaven de l’eventual implicació revolucionària. 
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malestar, però a qui confiaven sumar a la causa. (IS, núm. 6, 1961: 13-15) Tot plegat, set anys 

abans del maig del 68. No obstant, si un article va marcar aquella edició d’Internationale 

Situationniste va ser el que va publicar Debord sota el títol “Perspectives de modifications 

conscientes dans la vie quotidienne”. Es tractava d’una actualització de la crítica de la 

quotidianitat des del prisma de la denúncia de la societat de l’espectacle. Pel que fa al seu 

contingut, no hi trobem gaires diferències respecte de la crítica global de la misèria de la vida 

quotidiana iniciada per Lefebvre6 i expressada reiteradament durant anys per Debord. En 

aquest cas, el que és interessant és fixar-se en les anàlisis que l’autor fa de qüestions concretes. 

I entre totes elles, destaca com a element innovador la crítica de l’amor espectacular: 

Il convient de noter aussi à quel point l’image de l’amour élaborée et diffusée dans cette 

société s’apparente à la drogue. La passion y est d’abord reconnue en tant que refus de 

toutes les autres passions; et puis elle est empêchée, et finalement ne se retrouve que 

dans les compensations du spectacle régnant. (IS, núm. 6, 1961: 24) 

Debord, però, no es limitava a descriure la situació de l’amor en la societat de consum, sinó 

que apuntava com haurien de ser les relacions del futur. Unes relacions que havien de trencar 

amb les convencions anteriors perquè si no, corrien el risc de reproduir el model social que 

es pretenia destruir. (IS, núm. 6, 1961: 26) A diferència d’altres articles, en què els 

situacionistes havien supeditat l’aplicació del seu programa a l’aparició de determinades 

condicions objectives, ara Debord instava els seus a posar en pràctica aquestes relacions 

subversives amb l’objectiu “d’arruïnar l’opressió present” i actuar com a avantguarda 

revolucionària a l’espera que s’hi sumés la resta de la humanitat. Fins al moment, es tracta, 

sense cap mena de dubte, de la referència situacionista més clara sobre la necessitat d’utilitzar 

l’amor com arma revolucionària. I possiblement es tracti també d’una de les poques ocasions 

en què Debord privilegia la praxi per davant de la teoria. 

El fet de predicar amb l’exemple sembla preocupar en aquella època els membres de la 

Internacional Situacionista. Als números set i vuit, diversos articles alertaven del perill que 

els lectors els poguessin percebre com a simples teòrics especulatius. L’editorial de la setena 

entrega el dedicaven justament al rol de l’I.S.. S’hi definien com “totalment populars” i 

asseguraven que el seu propòsit era “dissoldre’s en la població” que estigués disposada a 

“viure el seu projecte”. (IS, núm. 7, 1962: 17) Vaneigem era segurament qui més clar parlava 

                                                            
6 De fet, aquest text va fer fortuna quan Lefebvre encara es trobava pròxim a la Internacional Situacionista. 
Va ser ell qui el va fer llegir, magnetòfon en mà, davant d’un grup de recerca sobre la vida quotidiana 
organitzat per ell mateix. 
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de tots els situacionistes sobre aquest tema. A la cinquena conferència de l’organització havia 

volgut estipular els passos a seguir per tal de realitzar les accions descrites per Debord en el 

número anterior, sobretot davant les crítiques d’alguns companys com l’alemany Dieter 

Kunzelmann, que dubtava dels mitjans del moviment per aconseguir els seus objectius. (IS, 

núm. 7, 1962: 27) També entre els números set i vuit, Vaneigem va publicar un dels seus 

articles més famosos, “Banalités de base”, on carregava contra el que Granés defineix com 

“un fals paradís plagat de mercaderies que no satisfeien cap necessitat i que, al contrari, 

exacerbaven l’alienació i el tedi.” (Granés, 2011: 208) La crida de Vaneigem era encara més 

apel·lativa que la de Debord perquè recuperava el to incendiari i pamfletari de Potlatch: “Nous 

nous situons dans le conflit généralisé qui va de la querelle domestique à la guerre 

révolutionnaire, et nous avons misé sur la volonté de vivre.” (IS, núm. 8, 1963: 38) 

El novè número d’Internationale Situationniste va suposar el tancament d’un cicle. Sense 

aportar novetats teòriques rellevants, va servir per posar ordre als conceptes claus 

desenvolupats fins al moment. En un article força extens elaborat a mode de qüestionari, els 

situacionistes responien de forma més o menys clara preguntes que ells mateixos s’havien 

plantejat. D’aquí només convé destacar per la seva contundència la rèplica a la interrogació, 

una vegada més, sobre la coherència entre les teories de l’I.S. i el tipus de vida real dels seus 

membres: “Il va de soi que nous soutenons inconditionnellement toutes les formes de la 

liberté des mœurs, tout ce que la canaille bourgeoise ou bureaucratique appelle débauche.” 

(IS, núm. 9, 1964: 26) I convé destacar-ho, no tan sols perquè va en la línia de les opinions 

sostingudes en les edicions anteriors, sinó perquè per primera vegada introdueix la idea de la 

“débauche”: el llibertinatge, la depravació. Calia, doncs, esperar sis anys i nou publicacions 

per trobar la primera referència escrita indirecta al sexe. Un mes abans, s’havia distribuït un 

pamflet breu anomenat España en el corazón en què es mostraven imatges de dones despullades 

extretes de revistes eròtiques acompanyades de missatges situacionistes. Aquest exercici de 

détournement era habitual en les fotografies que il·lustraven els números de la revista, però mai 

com aleshores s’havien utilitzat per equiparar la lluita revolucionària amb l’amor lliure. Al 

document s’hi podia llegir: 

Estas fotos que circulan en España demuestran, por el éxito que tienen, hasta qué punto 

el amor de la libertad y la libertad en el amor continúan a definir el espíritu 

revolucionario, en todos aquellos lugares en donde su prohibición y sus diversas 

falsificaciones definen sin lugar a dudes el régimen opresor. (España en el corazón, 1964) 
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Així doncs, els situacionistes consideraven la possessió de fotografies eròtiques una 

demostració de l’anhel d’acabar amb la repressió sexual imposada pel nacional-catolicisme i, 

al mateix temps, un desafiament polític a la Dictadura. 

 

Plaer i espectacle: teories complementàries 

Un dels motius que permet entendre l’absència de publicacions entre 1964 i 1966 no és altre 

que la coincidència en el temps amb el procés final de redacció per part de Debord, de La 

Société du Spectacle, i de Vaneigem, del Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dues obres 

perfectament complementàries. Pel que fa a la primera obra, és la sublimació de la crítica 

situacionista. L’autor ordena i desenvolupa els mecanismes que utilitza l’espectacle per 

empobrir la vida quotidiana. Aconsegueix ser més càustic, més lacònic que mai, gairebé 

aforístic, però per als lectors de la revista, el contingut no depara novetats. Quant a les 

qüestions que ens ocupen, cal dir que a La Société du Spectacle no hi apareixen ni una sola 

vegada les paraules “amor” o “sexe”. Unes absències que suposen un retrocés en el 

plantejament pràctic de l’autor, que torna al llenguatge dens i especulatiu. És interessant, això 

sí, destacar el primer capítol del llibre, “La séparation achevée”, per la precisió amb què 

descriu les condicions de les relacions humanes en la societat de l’espectacle i per la 

importància que atribueix a les imatges en aquest context. Debord adverteix que “l’espectacle 

Fotografia inclosa en la publicació España en el corazón, dos anys després de la vaga de miners a Astúries. 
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no és una col·lecció d’imatges”, sinó que “és la relació social entre les persones la que està 

intervinguda per imatges”. (Debord, 1992: 10) Així doncs, ens veiem abocats a desitjar 

objectes que ens imposa el sistema i, “com més els contemplem, menys vivim”. Per 

consegüent, “com més acceptem de reconèixer-nos en les imatges dominants que ens 

proveeix com una necessitat el sistema, menys entenem la nostra pròpia existència i els 

nostres desitjos”. (Debord, 1967: 20) 

Mentrestant, a Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, Vaneigem posa nom i cognom 

a les problemàtiques descrites de forma abstracta per Debord. Es tracta d’un text molt 

singular dins del corpus situacionista tant per la temàtica com pel to. Amb una vehemència 

incendiària, l’autor evita la feixuga retòrica debordiana i situa al centre del relat la violència 

revolucionària i la subversió de les relacions. Parla sense reserves d’amor i de sexe i, a falta 

d’altres documents situacionistes que el contradiguin, tot i la seva heterodòxia, l’hem de 

considerar el millor exemple escrit de la visió del grup sobre la qüestió amorosa. El prefaci 

ja no deixa dubtes del rol que per Vaneigem juga aquest sentiment en la transformació social: 

“Los que hablan de revolución y de lucha de clases sin referirse explícitamente a la vida 

cotidiana, sin comprender lo que hay de subversivo en el amor y de positivo en el rechazo 

de las obligaciones, tienen un cadáver en la boca.” (Vaneigem, 1977: 19)7 Com en Lefebvre, 

la seva preocupació és la de retrobar la unitat perduda. En el seu cas, però, és una tesi molt 

influenciada pel pensament de Reich. Del psicoanalista, recull la idea de la crisi orgiàstica, en 

què l’energia no descarregada en l’orgasme es converteix en una pulsió d’angoixa que 

desemboca en neurosi. Ara bé, Vaneigem la fa extensiva també a una crisi de les relacions 

humanes: creu que en el moment que intentem traslladar el gaudi de l’amor a una escala 

social, fracassem perquè ens trobem aïllats, alienats. I aquesta incapacitat de vincular l’amor 

íntim a l’amor col·lectiu ens genera una crisi d’angoixa permanent: “Qué sería, pues, una 

sociedad sin neurosis? Una fiesta permanente. No hay otra guía que el placer.” (Vaneigem, 

1977: 267) Aquesta visió el condueix a proclamar que “allò eròtic és el plaer que busca la 

coherència”, “el moviment de les passions convertint-se en comunicants, inseparables, 

unitàries”. Cal, doncs, emular en la vida social les condicions del gaudi de la vida amorosa, 

donar una condició expansiva a un plaer que tendim a conjugar de forma narcisista. 

(Vaneigem, 1977: 268). Per tot plegat, aposta per un plaer que es satisfaci “amb la diversitat 

en la unitat”, és a dir, amb les relacions poliamoroses: “El modelo más simple de lo erótico 

                                                            
7 La cita pertany a la primera edició en castellà, de 1977, traduïda per Javier Urcanibia de l’original francès de 
1967. 
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está sin duda en la pareja pivotal. Los dos amantes viven sus experiencias con una libertad 

tan completa como es posible.” (Vaneigem, 1977: 269) A tot això, malgrat partir de les idees 

de Reich, Vaneigem no nega la possibilitat del dolor, de la negativitat. Ell el que busca 

eliminar és allò que anomena “el plaer-angoixa”, la mistificació del plaer en la societat de 

l’espectacle que no fa sinó generar més angoixa. El dolor –sosté– és una falla positiva 

“dirigida a fer encara més apassionant un plaer diferent per construir”. (Vaneigem, 1977: 270) 

A diferència de Debord, tendeix a il·lustrar amb exemples les seves explicacions. Així, opina 

que les relacions passionals estan condemnades al fracàs per la por a estimar que la societat 

de consum ens infon. Desitgem consumir les parelles, desitgem apassionar-nos 

compulsivament sense poder fer res per evitar convertir les nostres relacions en “trobades 

d’objectes”:  

El alba en que se desenlazan los abrazos es parecida al alba en que mueren los 

revolucionarios sin revolución. El aislamiento a dos no resiste el aislamiento de todos. 

El placer se rompe prematuramente, los amantes se encuentran desnudos en el mundo, 

sus gestos se descubren repentinamente ridículos y sin fuerza. No hay amor posible en 

un mundo desgraciado. (Vaneigem, 1977: 37) 

Vivim buscant un amor contrarellotge, reproduint gestos mecànics que només ens poden 

conduir a simulacres d’orgasmes, a simulacres d’aventura, a simulacres d’amor. (Vaneigem, 

1977: 92) És imprescindible que, abans de res, ens estimem a nosaltres mateixos, que definim 

els nostres desitjos individuals per projectar-los cap a l’alliberament dels desitjos col·lectius. 

A partir d’aquí, serem capaços de construir la vida en comunitat (Vaneigem, 1977: 35), de 

repetir les experiències d’alliberament romàntic viscudes en els episodis de violència 

revolucionària (Vaneigem, 1977: 25), de veure els obrers rebel·lar-se fent l’amor a les 

fàbriques i no només demanant augments salarials i reduccions de la jornada laboral 

(Vaneigem, 1977: 55). Tot això és el que proposa Vaneigem, que pregunta directament als 

joves si estan disposats a trencar els esculls del vell món. Ell respon: “Aquí estamos algunos 

enamorados del placer de amar sin reservas, lo bastante apasionadamente como para ofrecer 

al amor el lecho suntuoso de una revolución.” (Vaneigem, 1977: 38) 

 

On és l’amor? Materialitzar la revolució  

El desè i onzè números d’Internationale Situationniste, compresos entre els anys de publicació 

de les obres de Debord i Vaneigem, així com del pamflet De la misère en milieu étudiant, no van 
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aportar continguts gaire substantius pel que fa a les tesis sobre l’amor subversiu. De fet, els 

articles que hi van publicar Debord i Vaneigem eren avançaments (alguns d’ells literals) dels 

temes que desenvoluparien en els llibres. A més, gran part de l’espai de les revistes es va 

dedicar a analitzar la potencialitat revolucionària del tercer món, com anys abans havien 

adreçat articles als guerrillers d’Algèria durant el procés de descolonització. Es confirmava, 

doncs, que la contundència a l’hora de tractar l’amor i el sexe en clau de transformació social 

era patrimoni exclusiu de Vaneigem. Com apunta Gianfranco Marelli, autor de L'amara 

vittoria del situazionismo, aquest interès pels escenaris on creien possible que es materialitzés la 

revolució responia a “la voluntat d’interpretar tota acció desestabilitzadora de la societat com 

una prova que la teoria crítica situacionista era ja una pràctica que es realitzava en les accions 

més radicals del proletariat contra la societat de consum.” (Marelli, 1998: 202) Per aquest 

motiu, van voler veure en el Maig del 68 la revolució que havien estat esperant. La bibliografia 

sobre aquells dies és tan extensa com difícil es fa determinar-ne la influència i la participació 

dels situacionistes, així com les conseqüències que va tenir pel futur del grup. Tampoc és 

l’objecte d’aquest treball, en el qual ens limitarem a analitzar les conclusions que la I.S. va 

extreure després de la revolta i la situació en què va quedar l’amor dins de la crítica de la vida 

quotidiana.  

Només dos mesos després dels fets, el situacionista belga René Viénet publicava des de 

Brussel·les Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations. Tot i dur la seva signatura, 

es tractava d’una obra coral escrita pels situacionistes on destacaven el seu paper i valoraven 

el significat d’aquells esdeveniments. En l’immediat post maig del 68 l’ambient era d’eufòria 

malgrat el fracàs evident de la revolució en termes polítics, tal com expressava Viénet: “Le 

mouvement des occupations a été immédiatement ressenti dans le monde comme un 

événement historique d’une importance capitale; comme le début d’une nouvelle époque 

menaçante, dont le programme proclame la mort prochaine de tous les régimes existants.” 

(Viénet, 2012: 126) La I.S. reclamava el crèdit de l’esclat social tan llargament predit i se’n 

considerava clar desencadenant gràcies, en part, als llibres de Debord i Vaneigem publicats 

l’any anterior. (Viénet, 2012: 19) Pel que fa a l’autocrítica, s’acusava els manifestants de 

“manca de perspectives clares”. Pels situacionistes, “massa poca gent estava en possessió de 

la teoria revolucionària coherent” i les condicions per comunicar-la a les masses eren 

“extremadament desfavorables”. Tot i això –deien– calia posar l’accent en la força del 

moviment i no en les febleses. (Viénet, 2012: 130) Havia arribat l’hora dels consells obrers i 

de culminar la revolució: “Le mouvement des occupations a tué le sommeil de tous les 

maîtres de la marchandise, et jamais plus la société spectaculaire ne pourra dormir.” (Viénet, 
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2012: 131) Quant a la crítica de la vida quotidiana, Viénet es limitava a dir que havia 

esdevingut “el centre de totes les conquestes possibles.” (Viénet, 2012: 85) A l’últim número 

d’Internationale Situationniste, afegirien que l’esclat revolucionari hauria de marcar un “augment 

immediat del plaer de viure; l’entrada viscuda i conscient dins de la totalitat” (IS, núm. 12, 

1969: 75). Però el cert és que la perspectiva revolucionària havia esborrat gairebé per complet 

la formulació d’una subversió dels costums. De fet, els situacionistes eren molt durs amb els 

joves que havien participat en les ocupacions. Els acusaven de manca de vocació 

revolucionària i d’haver integrat només la rereguarda del moviment. (IS, núm. 12, 1969: 11) 

Tancaven així la porta al col·lectiu més predisposat a revolucionar la vida quotidiana; el que 

havia devorat el tractat de Vaneigem i posava el seu amor, el seu cos i el seu desig al servei 

d’un nou món; el que havia encès la metxa d’aquell maig una tarda de gener a Nanterre. 
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Els límits de l’amor situacionista 

 

L’elusió del sexe 

Per què els situacionistes no van arribar a parlar mai clarament de l’amor ni del sexe? Per què 

aquestes ambigüitats? El primer d’interrogar-se sobre aquestes contradiccions va ser 

l’investigador anglès Sam Cooper, l’any 2010. En un article anomenat Sex and the situs, Cooper 

posava l’accent especialment en l’elusió de la qüestió sexual, però la seva anàlisi –crítica i 

polèmica a parts iguals– ens pot ser útil per aclarir moltes de les aparents incoherències 

referents a l’amor i que fins ara hem anat apuntant. Ja d’entrada, l’autor deixava clar el seu 

propòsit: “I want to talk about not talking about sex; or, more precisely, I want to talk about 

why someone who professes total social liberation should choose to not talk about sex.” 

Cooper comparteix la idea que Debord s’expressa en termes “abstractes” a La Société du 

Spectacle, malgrat la seva intenció declarada de fer una crítica integral de la societat. Una 

abstracció que esdevé directament absència quan, en la denúncia de “tots els aspectes de la 

vida social alienada”, ni a les seves obres ni als articles d’Internationale Situationniste hi apareix 

tematitzat el sexe ni la sexualitat. Almenys –reflexiona–, hauria estat esperable una certa 

atenció a les problemàtiques sexuals, ja fos en forma d’anàlisi històrica de “la degradació de 

l’experiència sexual a causa de l’espectacle”, o com “una exploració de les imbricacions 

mútues entre la revolució sexual i la revolució situacionista.” Així mateix, tampoc entén que 

la tècnica de construcció de situacions no es fes extensible a la desinhibició sexual entre dues 

o més persones i, fins i tot, hauria vist plausible fer de la masturbació una situació, donat el 

seu potencial de subvertir la moral puritana. (Cooper, 2010: 1) Com ja hem assenyalat 

anteriorment, també Cooper troba sorprenent l’omissió del sexe en els textos situacionistes 

pel fet que es produeix en un context històric en què els discursos sobre l’alliberament en 

aquest àmbit són a l’ordre del dia. Ara bé, l’investigador considera enganyós suggerir que el 

sexe es troba completament absent en la teoria situacionista. Més aviat al contrari, afirma que 

la seva presència rau justament en la seva elusió. (Cooper, 2010: 2) 

Per desenvolupar aquesta hipòtesi, sens dubte la part més original del seu assaig, es fixa en el 

comportament sexual dels situacionistes. Ja havíem comentat la preocupació dels membres 

de la I.S. perquè hi hagués una correspondència entre la seva teoria i els seus costums. Però 

Cooper va un pas més enllà i utilitza les biografies dels individus com a argument per validar 

o refutar la seva tesi. Tot i això, cal ser prudent a l’hora de buscar respostes a preguntes 
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generades en la producció teòrica i creativa, si bé, segons ell, la Internacional Situacionista 

sempre va jugar a confondre la seva pròpia realitat amb el mite. A fi d’aproximar-se al tipus 

de comportament sexual dels situacionistes, Cooper recupera un article que hem identificat 

com el primer de tots on s’introduïa la qüestió sexual tot i fer-se de manera implícita. Es 

tracta del qüestionari del novè número de la revista on, a pregunta sobre la relació entre teoria 

i praxi en l’organització, la I.S. escrivia: “Il va de soi que nous soutenons 

inconditionnellement toutes les formes de la liberté des mœurs, tout ce que la canaille 

bourgeoise ou bureaucratique appelle débauche.” (IS, núm. 9, 1964: 26) D’aquesta afirmació, 

l’investigador extreu que el sexe situacionista semblaria ser “antiascètic, antiburgès i llibertí”. 

No obstant –diu–, la problemàtica es troba en aquest “il va de soi” (“no cal ni dir-ho), que 

convé examinar abans de passar a valorar el tipus de relacions sexuals que mantenien. 

(Cooper, 2010: 2) “Què és el que no cal ni dir?”, es pregunta l’autor. Amb aquest propòsit, 

cerca en la tradició a la qual diuen adscriure’s els situacionistes per descobrir l’arrelament de 

les seves teories sexuals i, en primer lloc, topa amb el Marquès de Sade. El seu és un nom 

que apareix mencionat en diverses ocasions al llarg de l’obra situacionista com un precursor 

en la “línia de contestació”. Per Cooper, però, la caracterització que en van fer és més aviat 

simple. El mateix passa amb Charles Fourier, citat amb freqüència pel seu estudi de la 

sexualitat en clau revolucionària, de qui diu “no van explorar mai la filosofia sexual en 

profunditat”. La seva conclusió, doncs, és que aquests noms van utilitzar-los poc més que 

com a símbols d’alliberament sexual radical “sense aturar-se gaire en el contingut i en les 

tensions reals dels textos”. És a dir, en un moment en què llegir Sade o Fourier era subversiu, 

la posició de la I.S. perseguia el clàssic objectiu de generar polèmica, d’épater la bourgeoisie. I 

ho remata: “Retrospectively, this seems to us an uncomfortably spectacularized tactic in 

which scandal trumps sincerity and infamy analysis.” (Cooper, 2010: 3) Tanmateix, l’autor 

explica com, a mesura que es va anar aprofundint en la crítica de l’espectacle, els membres 

de la Internacional Situacionista es van adonar de la facilitat amb què la societat de consum 

adoptava com a mercaderia i desradicalitzava qualsevol creació escandalitzant produïda amb 

l’objectiu d’ofendre la moral burgesa, com ho eren les referències a Sade o Fourier, o 

qualsevol altre acte considerat com una depravació. (Cooper, 2010: 3) Aquest procés van 

anomenar-lo “recuperació”. I és justament en la diatriba entre el perill de caure en l’espectacle 

i la voluntat de transgredir la moral, que es troba una de les claus per comprendre bona part 

del problema dels situacionistes amb el sexe i amb l’amor.  
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La imatge eròtica com alienació del desig 

Dos anys abans que sortís a la llum la crítica de Cooper, la historiadora de l’art estatunidenca 

Kelly Baum s’havia volgut aturar en un detall de les publicacions de la Internacional 

Situacionista que els investigadors mai no havien cregut oportú estudiar a fons. En un article 

titulat The Sex of the Situationist International, treballat a partir de la seva tesi de 2005, analitzava 

les imatges eròtiques de dones que il·lustren molts dels textos escrits pel grup. Aquestes 

imatges –explica– no estaven emplaçades a l’atzar, ni acompanyades de textos aleatoris, sinó 

que tenien una funció clara: denunciar l’alienació del desig en la societat de l’espectacle. 

(Baum, 2008: 25) Es fa difícil determinar l’origen de les fotografies, per bé que podem 

imaginar-les extretes d’un context en què les dones fossin presentades com objectes de desig 

per al consum masculí. Aquesta dimensió netament espectacular, però, quedava revertida 

mitjançant el procediment del détournement. Així, donaven lloc a un nou significat afegint-hi 

un text que evidenciava que 

les imatges de dones 

constituïen per als 

situacionistes “l’expressió 

visual de l’alienació eròtica”. 

(Baum, 2008: 29). Baum 

recull alguns exemples 

concrets d’aquest fenomen i 

de l’ús subversiu que 

perseguien donar-hi a 

Internationale Situationniste. A 

vegades no són ni tan sols 

fotografies eròtiques, sinó imatges publicitàries com la reproduïda al número 11 de la revista. 

L’anunci és el d’una càmera de vídeo domèstica que està sent utilitzada per una dona. Pels 

situacionistes, la instantània simbolitza “la glaciació de la vida individual” en la dimensió 

espectacular, en què “el present es dóna a viure immediatament com a record”. (IS, núm. 11: 

57) Baum, però, n’ofereix una visió ulterior que ens resulta particularment interessant. Per 

ella, dona i càmera es troben en un moment romàntic: ella té els llavis lleugerament desclosos, 

les espatlles nues i es mira amb anhel un aparell que no representa altra cosa que un fal·lus 

que es dirigeix a la seva boca. A més, el text publicitari es recrea en la submissió de la dona 

respecte de la càmera: “J’aime ma camera parce que j’aime vivre”. Per tant –sosté–, quan els 

situacionistes parlen de la “dominació de la vida per part de l’espectacle”, no es refereixen 

Publicitat de la càmera Eumig inclosa a Internationale Situationniste 
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només a l’amor espectacular entre imatges i individus, sinó també a “l’espectacularització de 

les relacions amoroses entre els humans”. (Baum, 2008: 32-33) La pregunta que es fa 

aleshores l’autora és: “per què utilitzar imatges de dones en actitud pin up per al·ludir al desig 

i no qualsevol altre tipus d’imatge”?  

To the extent that the images discussed thus far represent nude models, female 

celebrities, and various other fantasies of femininity, they also represent desire. 

However, they do not represent the sorts of polymorphous pleasures embraced by the 

Situationists. Those pleasures were impetuous, unmediated, and calculated to disarm 

conventional morality. The pin-ups sampled in IS, on the other hand, would seem to 

represent desire at its most anemic and impoverished, precisely because they are pin-

ups, precisely because they confine desire to the four corners of an image. (Baum, 2008: 

34) 

Baum entén que aquesta elecció és contradictòria amb les teories situacionistes i per això 

enfronta la visió de Debord sobre la impossibilitat de viure veritablement en una societat que 

ens imposa la visió d’imatges espectaculars, amb la publicació, precisament, d’aquestes 

imatges. Per ella, malgrat la recontextualització del détournement, es manté inalterat el contingut 

original de les fotografies, que implica la “representació de la contemplació famèlica del 

mascle”. (Baum, 2008: 28) L’elecció també li resulta contradictòria en relació a les pràctiques 

eròtico-amoroses de la I.S.. En aquest aspecte, com veurem, no comparteix la visió de Sam 

Cooper. Els situacionistes –explica– eren coherents amb el que predicaven i, per consegüent, 

el llibertinatge no n’era una excepció: “Members of the group pursued all manner of erotic 

liaisons, satisfying, we might imagine, desires both physical and political in nature.” (Baum, 

2008: 37) Baum fins i tot arriba a dir que, per ells, el desig era una qüestió corporal i que “les 

necessitats, les pulsions i l’expressió del desig constituïen un acte revolucionari en si mateix”. 

(Baum, 2008: 36) D’entrada, val a dir que l’autora cita diversos passatges d’Internationale 

Situationniste que ja hem comentat, que no aporten cap prova, i que no són més que vagues 

posicionaments sobre el potencial de l’amor (pocs) i del sexe (gairebé cap) per revolucionar 

la vida quotidiana. En segon lloc, el llibre sobre el qual sosté part de la seva tesi és menys 

contundent en les seves afirmacions del que sembla inferir Baum i, a més, tracta el període 

presituacionista, abans que sorgís tota la preocupació sobre l’alienació del desig en les imatges 

eròtiques. Ens referim a l’obra de l’ex lletrista Jean-Michel Mension, La Tribu, que descriu 

l’ambient d’efervescència juvenil que es vivia al voltant del cafè Moineau a l’època de la 

Internacional Lletrista. Mension retrata els comportaments sexuals dels futurs situacionistes 

però, tot i reconèixer que molts d’aquells individus mantenien relacions heterosexuals i 
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homosexuals alternativament en una atmosfera d’experimentació sexual, no ho relaciona 

amb un comportament polític. (Mension, 2001: 111) Aquesta última aportació deixa 

irresoltes dues qüestions: com es relacionaven romànticament els situacionistes? Quin paper 

jugaven les imatges en la definició, d’una banda, d’aquestes relacions i, de l’altra, de les teories 

de la Internacional Situacionista sobre l’amor i la sexualitat? 

 

Iconoclàstia: la fantasia sexual 

Per respondre la primera de les preguntes, caldrà que abans desenvolupem la segona. En 

aquesta ocasió, Cooper i Baum aborden el tema des de dues perspectives complementàries: 

Pel britànic, el conflicte al voltant de les imatges i l’erotisme neix amb la por a la recuperació. 

Tota imatge produïda per la I.S. era susceptible de ser abduïda per l’espectacle i despullada 

de tot valor revolucionari. Així, la mateixa desconfiança que els va portar a negar la creació 

d’obres d’art situacionistes, els va portar també a “equiparar la imatge visual amb la repressió 

i l’ordre espectacular.” La imatge, doncs, esdevenia “un obstacle per la llibertat sexual”. 

(Cooper, 2010: 4) És cert, però, que els situacionistes no calia que fabriquessin les seves 

pròpies imatges, sinó que en tenien prou amb détournar-les. En aquest sentit, Cooper adverteix 

en el primer dels détournements de Debord, la pel·lícula Hurlements en faveur de Sade, una “manca 

total de l’exuberància suggerida en el títol” i assegura que “va ser acusada d’ascetisme o, com 

a mínim, d’estretor burgesa”. Especialment rellevant és la lectura que n’oferia Martin Jay al 

llibre Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, publicat al 

1993, on explicava que “hi havia una mena de suspicàcia ascètica de la luxúria dels ulls en 

l’hostilitat cap al plaer visual”. I afegia: “When Debord insisted that ‘revolution is not showing 

people life, it is making them live,’ there was a touch of the stern Rousseauist injunction to 

force people to be free by compelling them to shut their eyes to illusion, whether they wanted 

to or not.” (Jay, 1993: 430) Per Cooper, els situacionistes eren conscients de “la fina línia” 

que separava la resistència a les imatges espectaculars i l’ascetisme del plaer visual. Tot i això, 

veu una diferència entre la concepció d’ascetisme de Jay i l’ascetisme de la I.S. derivat de 

l’excés d’imatges inautèntiques. Els situacionistes, de tota manera, maldaven per trobar “un 

registre visual que pogués reflectir simultàniament el seu sentit del joc i esquivar la 

recuperació espectacular”. (Cooper, 2010: 5) Però el problema no només era la recuperació, 

sinó el postulat de base que argüia la necessitat de superar les imatges espectaculars amb 

l’experiència viscuda. És a dir, aparentment, la contradicció era immensa. En aquest cul-de-
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sac, Cooper sosté que els situacionistes van intentar apropar-se a “un repertori sexual no-

visual, a un desig sexual no determinat per la mirada”. (Cooper, 2010: 6) 

La conjunció era complicada, no només a nivell teòric, sinó també a nivell pràctic: “Absence 

of sex, or at least of its visual representation, would not mean sexlessness. This work, 

however, reveals a tactical disjuncture between the group’s lived sexual praxis and what it 

chose to represent in its theoretical work.” (Cooper, 2010: 6) La temptativa més clara de 

reconciliar totes dues vessants es troba en l’obra d’una de les poques dones situacionistes, 

Michèle Bernstein. L’any 1960 va escriure la novel·la Tous les chevaux du roi, on narra l’ambigua 

relació sentimental entre dos joves, Geneviève i Gilles, alter egos d’ella mateixa i de la seva 

parella durant diversos anys, Guy Debord. Bernstein hi descriu un amor marcat per la llibertat 

sexual i la transgressió de la moralitat dominant. Ara bé, gairebé en tot moment evita referir-

se a les escenes eròtiques. Per Cooper, la narradora “manté una distància de protecció entre 

l’acte sexual i la seva representació, i encoratja el lector a imaginar per si mateix allò que queda 

incomunicat”: “The exclusion from the text of actual representations of sex enacts some 

degree of resistance to the spectacle’s treatment of sex by refusing the spectacle’s immediate 

gratification of what the SI considered to be inauthentic pleasure.” No obstant –alerta 

també–, amb aquestes reserves, Bernstein cau en el risc de ser interpretada antitèticament, és 

a dir, de forma conservadora. (Cooper, 2010: 7) ¿Com distingir la negativa a representar el 

sexe explícitament com a mitjà per l’alliberament sexual del puritanisme burgès? És 

impossible per al lector; Bernstein no ofereix alternativa a la iconoclàstia.  

 

L’amor com espai de resistència 

El relat de Bernstein, tanmateix, sí que coincideix amb el de Mension. Tots dos dibuixen a 

l’entorn del jove Debord un escenari de pràctiques sexuals totalment diferenciades de les dels 

seus predecessors surrealistes (André Breton era homòfob). No deixa de sorprendre, una 

vegada més, que en un context com aquest els futurs situacionistes descartessin utilitzar la 

qüestió sexual com un element de la crítica de la vida quotidiana. Però és precisament en la 

figura de Debord on també tots dos permeten descobrir una altra hipòtesi per explicar 

aquesta decisió. Mension assenyala que, mentre la majoria dels joves que vagarejaven pel 

Moineau eren perdularis sense reserves morals, Debord “era un moralista”. (Mension, 2011: 

121) És a dir que, tot i mostrar un aparent rebuig a la subjectivitat burgesa, segons l’antic 

lletrista, “tenia una visió molt i molt pura de l’amor etern, d’un amor perfecte, una versió 
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impossible de viure en aquest món repugnant”. (Mension, 2011: 68) Una descripció que es 

correspon amb la que Geneviève fa de Gilles a Tous les chevaux du roi, de qui explica que no té 

res a veure amb el llibertí que tothom imagina i que les seves històries d’amor sempre són 

serioses. (Bernstein, 2004: 41) A ulls de Cooper, això suposa en Debord, al marge de la 

voluntat ideològica d’iconoclàstia, la pervivència dels “vestigis dels valors burgesos” i apunta 

la possibilitat següent: “Love, unlike sex, is not typically represented in visual terms; perhaps 

it is this invisibility that allowed Debord to present his ‘very pure vision of eternal love’ as 

subversive and to reconcile his romàntic with his revolutionary impulses.” Per tant, si fos 

cert, l’amor esdevindria “un espai de resistència” des d’on combatre, per mitjà de 

l’experiència, l’espectacle. (Cooper, 2010: 9) En tot cas, per Cooper, aquesta conclusió 

seguiria sent insatisfactòria perquè allunya la Internacional Situacionista de la radicalitat 

política: “An authentically radical sexual revolution would upset these romantic ideals and 

their quaint dedication to a love gallant and heroic”. (Cooper, 2010: 9-10) I encara introdueix 

un element que resulta més interessant: sosté que aquesta concepció d’amor porta implícit 

un biaix de gènere que “afavoreix el manteniment de la base moral-ideològica que els 

revolucionaris sexuals més radicals –des del llibertinatge de Sade, fins al feminisme 

contemporani, passant per l’utopisme de Fourier– havien intentat abolir.” (Cooper, 2010: 10) 

Per tant, quan Geneviève permet que Gilles mantingui relacions amb altres dones i, fins i tot, 

quan ella manté relacions amb altres homes, (Bersntein, 2004: 19) no ho fa amb voluntat de 

transgredir la moralitat burgesa, sinó per reforçar el vincle amb ell i, inconscientment, per 

renovar-ne la dependència. Tot plegat, doncs, no combat, sinó que fomenta la perpetuació 

del sistema heteropatriarcal de relacions i, a més, no proposa cap alternativa a la substitució 

de l’experiència per les imatges. (Cooper, 2010: 10)  

Per tal de no centrar la problemàtica només en Debord i per no caure en l’error de prendre 

la part pel tot, també ens fixarem en les limitacions dels plantejaments de Vaneigem i veurem 

fins a quin punt comparteixen similituds amb les del seu company. Baum troba inconsistent 

la manera com el situacionista belga formula la següent sentència: “...tememos que no nos 

liberaremos jamás de los encuentros de objetos”. (Vaneigem, 1977: 37) Aquesta frase, que 

sintetitza força bé la seva crítica de l’amor espectacular, obre un interrogant per la 

historiadora de l’art: “Exactly what is he blaming for the alienation of desire: capitalism, 

women, or both?” (Baum, 2008: 39) Baum parteix d’una obra del situacionista estatunidenc 

Ken Knabb, en què substitueix la fotografia d’una dona pin up per un text on l’artista adverteix 

l’observador que el sistema capitalista està utilitzant aquella imatge per alienar-li el desig, 

frustrar-lo i obligar-lo a consumir desenfrenadament. (Baum, 2008: 39) En aquest esquema 
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–explica– la imatge actua com a agressora i l’home espectador, com a víctima. Però la imatge, 

al mateix temps, és indestriable de la dona i converteix en impossible la tasca de determinar 

“quina de les dues està turmentant l’home i, per extensió, quina de les dues està acusant 

Knabb”. Baum considera que amb el text de Vaneigem ocorre un fenomen similar: ell 

distingeix entre erotisme (realitat) i sexualitat (il·lusió representada), i suggereix implícitament 

que la frustració causada per aquesta il·lusió és la dels objectes, la de les imatges, és a dir, la 

de les dones. (Baum, 2008: 40)  

Qui sí que s’expressa 

clarament sobre aquest 

tema és un dels 

situacionistes expulsats, el 

pare de la crítica de la vida 

quotidiana, Henri 

Lefebvre. En la 

introducció a la segona 

edició de Critique de la vie 

quotidienne, publicada l’any 

1958, desenvolupava la seva teoria en la línia de l’espectacle i atribuïa l’alienació del desig a 

l’ús que el capitalisme fa de les imatges sexuals explícites. (Lefebvre, 1991: 35) D’aquest 

“erotisme modern” que defineix el sociòleg, Baum en destaca el concepte de “pèrdua de 

poder sobre l’objecte de desig”: “A subject who lacks power over the object of his desire has 

not only lost ownership of that object, he has also lost ownership of his desire and, by 

extension, of himself. Instead of the subject of desire, he finds himself subject to another’s 

desire.” (Baum, 2008: 41-42) Les imatges de dones que existeixen però que són inaccessibles 

pertanyen, segons Lefebvre, al “domini de les imatges il·lusòries inverses” (Lefebvre, 1991: 

35). Així, per Baum, a la vegada que l’erotisme modern “subministra la il·lusió del plaer, de 

l’afecte i de la companyia a través de les imatges amb contingut sexual explícit, mitiga i oculta 

una infelicitat del tot real: l’estranyesa entre uns i altres individus.” (Baum, 2008: 42)  

L’ús d’imatges femenines, doncs, permet denunciar la mercantilització dels desitjos, però 

només Lefebvre és conscient d’estar situant la dona al nucli de la crisi. (Baum, 2008: 40) Per 

l’autora, aquest fet, que no invalida la crítica de les imatges eròtiques com alienació del desig, 

sí que mostra un clar biaix masclista propi del seu temps. No és la primera de referir-s’hi; el 

1990, la professora Susan Rubin Suleiman escrivia: “The Situationists appear to have been 

Ken Knabb, Sense títol, 1970 
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more of a ‘men’s club’ than the Surrealists”. En plena revolució de la vida quotidiana –

sentenciava– els situacionistes tractaven les dones com “objectes sexuals en el més banal dels 

sentits”. (Suleiman, 2008: 214) Per Cooper, en canvi, sense negar el masclisme implícit de la 

Internacional Situacionista, el diagnòstic final és més complex: l’absència d’una expressió 

clara de revolució sexual només li permet especular com hauria pogut ser el sexe situacionista. 

La de Debord, pretenia ser una postura no dogmàtica, que volia limitar-se a “exposar les 

condicions opressives de l’espectacle sense substituir-les amb no-alternatives”. De tota 

manera –reflexiona–, al capdavall, aquest intent de generar un “espai imaginatiu per 

l’experimentació sexual”, ni posa en qüestió les produccions espectaculars ni “ofereix res més 

enllà de l’espectacle sobre com hauria pogut ser una pràctica sexual situacionista”. Tot i això, 

aventura: “Theoretically, we can recognise how sex could function in accordance with the 

Situationists’ notion of the constructed situation, the limits of which would be only the limits 

of the individual’s unfettered imagination.” L’acte sexual, doncs, esdevindria “un moment de 

transgressió, d’experiència directa del plaer corporal de la nostra espècie, un moment 

d’il·luminació orgiàstica.” Ara bé –conclou– , limitant les expressions culturals de la I.S. “ a 

un impuls negatiu”, el sexe situacionista “va quedar a les fosques”. (Cooper, 2010: 15) Això 

el porta a considerar que l’intent de donar valor polític a les imatges era “fonamentalment 

erroni” i que una hipòtesi plausible sobre com hauria hagut de construir-se una imatge sexual 

emancipatòria hauria estat així: “both radically indeterminate and unpredictableand fully 

attuned to the unmastering potential of erotic enjoyment”. (Cooper, 2010: 16) És a dir, per 

Cooper, els situacionistes no haurien d’haver elidit el sexe per derrotar l’espectacle, sinó que 

més aviat l’única manera de derrotar l’espectacle hauria estat parlant de sexe.  
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Parlem de sexe: la superació de la I.S. 

Les contradiccions pel que fa a l’ús polític de l’amor i la sexualitat a la Internacional 

Situacionista no són una problemàtica d’anàlisi recent. De fet, durant els anys 60 va ser un 

dels motius pels quals alguns dels membres dissidents del grup van ser expulsats pel nucli 

francobelga. Tampoc les temptatives d’explorar una representació gràfica de l’erotisme no 

espectacular van acabar coincidint amb la dissolució del grup ni van ser només estudiades 

per la crítica molt posterior. Al contrari, des de principis dels anys 70, diversos moviments 

sobretot de l’àmbit anglosaxó van intentar superar la iconoclàstia de la Internacional 

Situacionista amb propostes originals. 

 

SPUR: blasfèmia orgiàstica  

Quant a la dissidència dins de la I.S. per la qüestió sexual, el cas més paradigmàtic és el de 

Dieter Kunzelmann i la secció situacionista alemanya, SPUR. Kunzelmann era un antic 

dadaista que s’havia unit als quatre membres de SPUR, tots ells pintors, l’any 1960, perquè 

hi compartia l’anhel de destrucció del “monstre tecnològic”. Segons Granés, aquest grupuscle 

“volia anar més enllà de la democràcia i del comunisme; volia renovar l’individu retornant-lo 

al fang original, introduint el caos i l’error a la vida”. (Granés, 2011: 220) Els seus 

plantejaments i les seves crítiques eren molt similars a les de Debord, però estaven disposats 

a afegir-hi un element que no apareixia en les demandes situacionistes: el sexe en forma 

d’orgia. A la revista SPUR, Kunzelmann reivindicava l’ús del sexe com una arma política: 

advocava per la necessitat de tenir múltiples parelles, blasfemava constantment equiparant el 

simbolisme dels objectes rituals cristians amb les orgies (Kunzelmann, 1961b) i, fins i tot, 

amb la coprofàgia (Kunzelmann, 1961c). Al mateix temps, demanava que les esglésies es 

dediquessin a les “noves celebracions orgiàstiques i joc extàtics que requerissin l’activa 

participació de tots els individus” i apostava perquè els cinemes esdevinguessin temples per 

a orgies modernes. (Kunzelmann, 1961a) Per la investigadora del situacionisme alemany Mia 

Lee, la particularitat de SPUR es troba en les connexions entre individualitat, acció 

revolucionària, creativitat no-mercantil i alliberament sexual: “Sex and creativity were parallel 

forms of revolutionary action and the basis of revolutionary subjectivity. […] Spur looked to 

sexual intercourse as akin to creativity in its potential to negate the capitalist market.” (Lee, 

2011: 25) També Granés considera que Kunzelmann va aconseguir allò que cap sabotejador 

havia aconseguit fins aleshores: “provocar la societat perquè reaccionés legalment contra 
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SPUR”. I veu com un pas lògic en la “cadena de transgressions” iniciada pels dadaistes, 

“destruir la monotonia del sexe en parella, superar l’angelical erotisme surrealista i entregar-

se al comunal contuberni dels cossos”. És a dir, tot el que la Internacional Situacionista no 

va voler o no va saber fer. Per Granés, a Debord li va molestar tant l’aparent frivolitat de 

Kunzelmann en l’enfocament de la problemàtica revolucionària, com “el desviament de les 

línies mestres que dictava des de París” i, per tant, no va poder tolerar-ho. L’alemany, a més, 

va fer evident que, a diferència dels situacionistes parisencs, que esperaven entre el fum dels 

cafès l’adveniment de les condicions objectives per dur a terme la revolució, els prositu del 

país veí estaven disposats a passar a l’acció directa. (Granés, 2011: 221) Kunzelmann va 

transitar sempre la fina línia que separava l’actitud vital subversiva (va ser el primer de fundar 

una comuna al Berlín occidental, la Komunne 1) i la violència urbana (va integrar Subversive 

Aktion, un dels primers grups revolucionaris de carrer de Berlín). Una fina línia que, en 

paraules de Granés, separava “el terrorisme cultural del terrorisme real” (Granés, 2011: 230), 

i el creuament de la qual marcaria un abans i un després en la revolució cultural del segle XX. 

(Granés, 2011: 232) Per aquest motiu, el considera una peça clau en la consecució dels canvis 

culturals de postguerra. L’expulsió de Kunzelmann de la I.S. –explica Granés– perseguia 

“evitar l’inevitable”: “El virus situacionista, alejado del contexto original en el que había 

nacido, empezaba a mutar para adecuarse a las preocupaciones de personas distintas, con 

ímpetus renovados, y a convertirse en armamento para la acción y la revuelta callejera.” 

(Granés, 2011: 221) Més enllà d’aquestes qüestions que destaca Granés, però, Lee afegeix 

una crítica a la seva lluita per l’alliberament sexual. Argumenta que, en escriure sobre sexe, 

els SPUR estaven posicionant-se com personatges marginals i renegats; en escriure sobre 

l’Església, s’alineaven amb l’anticlericalisme que denunciava “les hipocresies i la il·legitimitat 

de l’autoritat eclesiàstica”. Ara bé, en escriure sobre les dones, “estaven establint la seva 

autoritat com homes joves virils preparats per canviar el món”. (Lee, 2014: 192) És a dir, 

malgrat superar el temor situacionista a posar el sexe al centre del discurs, incorrien en el 

mateix biaix masclista i projectaven la “imatge prescriptiva de l’hipermascle i del 

revolucionari fortament sexuat”. “Les dones –acaba– s’evoquen com metàfores o objectes 

sexuals, però no com individus creatius o fins i tot com companyes en la vida diària.” (Lee, 

2011: 25) 
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Combatre la foscor 

Si Kunzelmann va ser capaç, com no ho havia estat la Internacional Situacionista, d’utilitzar 

les pràctiques sexuals per posar el sistema contra les cordes, dues altres seccions de 

l’organització van aconseguir plantejar alternatives subversives a la foscor de la I.S. davant 

les representacions eròtiques de la societat de l’espectacle. Es tracta dels situacionistes 

britànics i dels situacionistes estatunidencs. Per Cooper, que també analitza la qüestió en el 

seu article, el grup nord-americà va ser “el més sexualment agressiu dels corrents prositu”. 

Es refereix al pintor Ben Morea i a les bandes que va liderar des de 1966, els Black Mask, i 

els Up Against the Wall, Motherfucker. Especialment rellevant és l’aportació d’aquests 

últims, que van desenvolupar un repertori d’imatges d’esquelets, homes llop i “revolucionaris 

nadius i llatins americans orgullosament masculins”. De nou, ens trobem davant d’un cas 

d’apologia de la sexualitat exclusivament masculina: a les il·lustracions són freqüents els rifles 

fàl·lics i les vagines acompanyades de la frase “sabrem que ho tenim si ens fa sentir bé”. Tot 

i basar-se en el concepte de “l’amor armat”, Cooper assenyala amb encert que els 

Motherfuckers s’adreçaven “clarament a la mirada masculina heterosexual”. (Cooper, 2010: 

11) 

L’any 1967, els situacionistes dels Estats Units van ser expulsats de la Internacional arran 

d’una discussió amb Vaneigem. En aquest episodi, la secció britànica va donar suport a 

Morea i els seus i va guanyar-se també l’expulsió, malgrat trobar-se ideològicament més a 

prop del nucli francobelga que del misticisme 

hippy dels nord-americans. D’ells van adoptar 

la imatgeria, però van substituir-ne, en 

paraules de Cooper, “els excessos de mascle 

alfa per un humor negre anglès menys eròtic”. 

Una substitució que es traduïa reemplaçant els 

fal·lus erectes amb “gargots de porta de 

lavabo de penis i testicles”. (Cooper, 2010: 12) 

Els dibuixos del grup, anomenat King Mob, 

introduïen una crítica a la mateixa revolució 

sexual, la qual representaven com “pueril i 

patètica.” El seu atac, però, anava dirigit contra la iconografia misògina i sexista que 

consideraven que utilitzava la I.S. Per exemple, la il·lustració d’un penis còmic i gegant a punt 

de ser tallat per unes tisores s’equipara a la revolució sexual. Ara bé, és precisament aquest 

Pòster sense signatura dels King Mob 
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“excés de lletjor i de masclisme heterosexual” allò que aconsegueix l’efecte contrari: “King 

Mob are taking the piss—it’s all a big joke, a provocation.With such an overload of sarcasm 

and insincerity, King Mob usefully underminethe SI’s distinction between serious, stony-

faced authenticity and repressive insincerity.” És a dir, estaven desafiant les preocupacions 

estètiques de la Internacional Situacionista al voltant dels perills de les representacions 

eròtiques il·lusòries anant un pas més enllà a través del sarcasme i de la irreverència que, sens 

dubte, devien semblar menyspreables a Debord i els seus acòlits.  

Such imagery self-consciously antagonizes the dominant system of values and does not 

purport to offer a more desirable alternative, choosing instead to throw out an ugly 

bastardisation, a demented hyper-sexuality. Through exaggeration, this irreal imagery 

attempts to foreground the underlying violence of bourgeois sexuality, as a preliminary 

step towards destroying those values by pushing them towards climactic self-

destruction. (Cooper, 2010: 13) 

No obstant, superada la iconoclàstia de la Internacional Situacionista, per Cooper, segueix 

igual de vigent un altre problema: la incapacitat d’oferir una alternativa positiva a les imatges 

eròtiques espectaculars. Adverteix que la producció dels prositu “segueix determinada per la 

negativitat” i que, per molt violent que sigui l’embat contra l’espectacle, el fet de sostenir la 

batalla només en el camp visual impedia 

desafiar “la base moral-ideològica 

subjacent”. En altres paraules, “els projectes 

situacionista i prosituacionista regeneraven 

les velles formes de sexisme, antifeminisme i 

heteronormativitat.” (Cooper, 2010: 14) 

Amb tot, l’autor és capaç de trobar un 

exemple visual d’una construcció sexual 

positiva a la vegada que antiespectacular. 

Això sí, és una troballa amarga. Es tracta de 

la samarreta dissenyada per Vivienne 

Westwood (parella de Malcolm McLaren, 

antic situacionista i representant dels Sex 

Pistols) a finals dels 70, en què apareixen dos 

vaquers despullats de cintura cap avall, 

mirant-se l’un a l’altre i amb les puntes dels 

Samarreta dissenyada per Vivienne Westwood a 
finals dels 70 a partir d’una il·lustració de Jim 

French de 1969 
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penis a punt de tocar-se. Per Cooper, aquesta imatge és doblement provocativa i aconsegueix 

desafiar el sistema capitalista:  

...the proud display to bourgeois heterosexual society of an image which contravenes 

that society’s expectations, and the challenge made to the wearer to identify with the 

image and carry it into situations where the sight of trouserless cowboys may not be a 

welcome or common occurrence. In this instance, the pro-situ image seems to perform 

a valuable service for the project of social and sexual emancipation. (Cooper, 2010: 14) 

La cara amarga d’aquesta creació és l’ús que hi va donar Westwood. La dissenyadora no 

buscava generar un impacte polític, sinó que esperava que les vendes d’aquella samarreta li 

reportessin grans beneficis (la peça es ven encara avui a 70 lliures al seu lloc web). Aquesta 

actitud d’autorecuperació hauria repugnat la Internacional Situacionista i és un bon exemple per 

entendre el recel dels seus membres vers les imatges amb contingut sexual, és cert, però 

també revela la facilitat amb què els actors que un dia van desafiar el sistema de consum van 

acabar aprenent a existir-hi i a explotar-lo. 
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Guy Debord, ministre de Joventut i Esports 

Quan un jove s’acosta per primera vegada als textos situacionistes, l’embriagament que sent 

és el del primer glop prematur i maldestre d’aiguardent. La cremor abassegadora deixa pas a 

una escalfor lleugerament eufòrica i a una sensació desconcertant: “on ha estat això tot aquest 

temps?” Reivindicada per gairebé ningú, l’eventual descobriment de la crítica de la I.S. en un 

jove d’avui en dia pot tenir l’efecte, com el tenia el manifest d’Isou, d’una revelació. Per la 

seva vigència, per la seva heterodòxia i per la seva ànsia de totalitat, impossible de trobar en 

cap altra avantguarda revolucionària, desperta inevitablement la curiositat i les ganes de saber-

ne més. L’anhel dels lectors joves quan hi aprofundeixen és el de trobar-hi allò que hi 

busquen, és a dir, respostes a les inquietuds pròpies de la seva condició; el mateix anhel que 

movia els adolescents dels 60 que llegien clandestinament els textos de Debord o de 

Vaneigem. Indubtablement, els captivava la idea de revolucionar una vida quotidiana que 

se’ls feia insuportable, i quan els estudiants d’Estrasburg van acudir als situacionistes, ho van 

fer perquè els consideraven l’avantguarda més capaç de rescatar-los de l’alienament en què 

estaven sumits. Per aquest motiu sorprèn que els situacionistes no valoressin oportú convertir 

les reivindicacions juvenils en un cavall de batalla central de la lluita revolucionària.  

Al llarg d’aquestes pàgines hem intentat entendre per què una de les qüestions fonamentals 

de la contestació juvenil com és la revolució dels afectes apareix diluïda en els textos de la 

Internacional Situacionista. El que a priori semblava un error estratègic, poc a poc s’ha anat 

revelant com una contradicció terriblement humana. En el pla teòric, els situacionistes van 

ser víctimes del seu propi plantejament. La seva desconfiança vers les formes eròtiques 

espectaculars, combinada amb la por a la recuperació de tota forma antiespectacular, però 

també amb la idea que la representació cal ser superada per l’experiència, els va condemnar 

a no poder proporcionar cap alternativa positiva a la incessant producció eròtica capitalista. 

En el pla pràctic, la conclusió és molt més complexa. Val en la majoria de casos, això sí, el 

fet que els situacionistes van ser víctimes inconscients de les convencions relacionals del seu 

temps. Per uns individus homes i heterosexuals, resultava difícil desprendre’s de tota la 

càrrega ideològica erigida al voltant de la noció d’amor burgès. Aquesta incapacitat per 

rebutjar els costums malgrat la voluntat manifesta de fer-ho, els va conduir a protagonitzar 

relacions que no posaven en risc la moral acceptada ni, per consegüent, podien desafiar el 

sistema polític en la seva totalitat. 
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Arribats a aquest punt, no és agosarat apuntar que els joves haurien estat probablement els 

únics en condicions de desenvolupar un programa de revolució de la vida quotidiana que 

tingués l’amor com a arma central. Per la seva virginitat, per la seva menor contaminació 

moral-ideològica i per la seva efervescència hormonal, si bé són comprensibles els motius 

que van portar la Internacional Situacionista a silenciar les qüestions afectives, també sembla 

evident que el menyspreu amb què van tractar la joventut en el període final de l’organització, 

els va impedir deixar una major empremta en la història de les revolucions culturals. 

* * * 

Tarda del 8 de gener de 1968, campus de la Universitat de Nanterre, als afores de París. El 

ministre de Joventut i Esports, Guy Debord, acaba d’inaugurar la piscina del recinte quan un 

jove pèl-roig l’interpel·la en to provocatiu. Daniel Cohn-Bendit, estudiant de sociologia i 

imminent capitost de l’última revolta moderna d’Occident, agafa per sorpresa Debord: 

“Monsieur le ministre, j’ai lu votre Société du Spectacle. En trois cents pages, il n’y a pas un seul 

mot sur les problèmes sexuels des jeunes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bibliografia 

Fonts primàries 

BERNSTEIN, M. (2004). Tous les chevaux du roi [1960]. París: Allia. 

DEBORD, G. (1992) La Société du Spectacle (1967). París: Gallimard [Versió en pdf d’Yves Le 

Bail en col·laboració amb la Université du Québec à Chicoutimi, 2006]. 

________   (1989) “Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 

l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale" [1957] 

dins d’Inter: art actuel, núm. 44, pàgs. 1-11. 

ISOU, I. (1950). Le Soulèvement de la Jeunesse. Premier Manifeste [1949], París: Site officiel des 

théories du Lettrisme (www.lelettrisme.org) [Versió lliure en pdf]. 

KUNZELMANN, D. (1961a). “Der Kardinal, der Film und die Orgie” dins de Spur, núm. 4, 

gener, Berlín: Werkbund-Archiv. 

________   (1961b). “Kanon der Revolution” dins de Spur im Exil, núm. 6, agost, Berlín: 

Werkbund-Archiv. 

________   (1961c). “Hostie und Inzest, Sakrament und Koprophagie” dins de Spur im Exil, 

núm. 6, agost, Berlín: Werkbund-Archiv. 

LEFEBVRE, H. (1991). Critique of Everyday Life [1947]. Londres/Nova York: Verso. 

MARC’O (1952). “La jeunesse embrigadée”, dins de Soulèvemente de la Jeunesse, núm. 1, juny. 

VANEIGEM, R. (1977). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones [1967]. Barcelona: 

Anagrama. 

VIÉNET, R. (2012). Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations [1968]. París: 

Infoquioskes (www.infokiosques.net) [Versió lliure en pdf]. 

 

Publicacions de diversos autors 

ASSOCIATION FÉDÉRATIVE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE STRASBOURG. (2011). De la 

misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel 



41 
 

et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier [1966]. París: Zanzara 

athée [Versió descarregable en pdf]. 

España en el corazón, Internacional Situacionista (Regió de l’Europa de l’Oest) (ed.), juliol de 

1964. 

Internationale Situationniste, núm. 1, juny de 1958. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 2, desembre de 1958. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 3, desembre de 1959. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 4, juny de 1960. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 6, agost de 1961. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 7, abril de 1962. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 8, gener de 1963. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 9, agost de 1964. DEBORD, G. (dir.), París. 

Internationale Situationniste, núm. 12, setembre de 1969. DEBORD, G. (dir.), París. 

“Potlatch, núm. 1, 22 de juny de 1954” dins de Potlatch. 1954-1957. (1996) París: Allia.  

“Potlatch, núm. 7, 3 d’agost de 1954” dins de Potlatch. 1954-1957. (1996) París: Allia. 

“Potlatch, núm. 16, 26 de gener de 1955” dins de Potlatch. 1954-1957. (1996) París: Allia. 

 

Fonts secundàries 

BAUM, K. (2008). “The Sex of the Situationist International" dins d’October, núm. 126, 

Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology Press, pàgs. 23-43. 

CHABRUN, L.; DUPUIS, J.; PONTAUT, J. M. (1998). “Mai 68. Les archives secrètes de la 

Police”. L’Express, 19 de març: http://www.lexpress.fr/informations/mai-68-

les-archives-secretes-de-la-police_628297.html [Data de consulta: 12 de maig de 

2016]. 

COOPER, S. (2010) “Sex and the Situs” dins de World Picture, núm. 4. 

GARDINER, M. (2000). Critiques of Everyday Life. Chicago: Routledge. 



42 
 

GRANÉS, C. (2011). El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales. Madrid: Taurus. 

JAPPE, A. (1995). Guy Debord, Marsella: Via Valeriano. 

JAY, M. (1993). Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. 

Berkeley: University of California Press. 

LEE, M. (2011). “The Gruppe Spur: Art as a Revolutionary Medium during the Cold War” 

dins de Between the Avant-Garde and the Everyday. Subversive Politics in Europe from 

1957 to the Present (ed. Anton, L.; Brown, T.). Copenague: University of 

Copenhagen, pàgs. 11-30 

LEE, M. (2014). “Political Pornography in the West German Underground Press" dins de 

History Workshop Journal, núm. 78, Oxford: Oxford University Press, pàgs. 186-

203 

MARELLI, G. (1998). L'amère victoire du situationnisme: pour une histoire critique de l’Internationale 

Situationniste [1996]. Arles: Sulliver. 

MENSION, J. M. (2001). The Tribe [1997]. San Francisco: City Light Books. 

SULEIMAN, S. (2008). Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-Garde [1990]. Cambridge, 

MA: Massachusetts Institute of Technology Press. 

TREBITSCH, M. (1991). “Preface” dins de LEFEBVRE, H. Critique of Everyday Life [1947]. 

Londres/Nova York: Verso, pàgs. 9-28. 

 


	Portada + Índex
	TFG definitiu 15-06

