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The issue of «the common» is now so prominent that it has 
become an odd neologism uttered increasingly naturally by 
growing numbers of people in the different spheres of cul-
ture, knowledge and thought. However, the same thing is 
also happening, right now, in the thinking of the main anti-
system and self-organised movements that are taking shape 
in response to the crisis. These are movements which, from 
several domains of action, present themselves as defending, or 
as being in favour of the common, and of the common good, 
in opposition to the predatory logic of today’s economic and 
political powers-that-be.

This concern with what we have in common links up with 
a strand of political and practical reflection which, for some 
time now, has been pondering a redefinition of the frontiers 



between the public and the private as organised by modern 
political space. In postmodern times, people spoke of the 
progressive blurring of these spaces in terms of liquidness or 
fuzzy logic. Now we have entered something more akin to a 
time of direct clashes, the encroachment of the private sphere 
into the public sphere, and the difficulty of defending what 
is public from within the existing state and administrative 
institutions.

In this impasse which, even though we call it «crisis», is a 
political impasse,1 a crucial question, a fundamental question 
is opening up: what is it that commits us to others and to what 
extent? This, for me, is the issue underlying the present inter-
est in defining the common in order to determine what we 
have or what we experience in common. The issue of what is 
common to us is, then, a question about commitment, about 
the contours of our different kinds of commitment to others 
and to the realities we share. It is evident that we have no easy 
answers to this question and that, beyond the most primal 
feelings we have for our nearest and dearest (family, friends, 
et cetera), we are unable to say what it is that really commits 
us to others and to the realities (natural, social or cultural) 
that we share.

In the present process of social, political and cultural break-
down, which has dramatically accentuated in recent times, 
the concept of community has made a forceful reappearance 
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La pregunta sobre «el comú» s’ha posat en un primer pla, fins 
al punt que s’ha convertit en un neologisme estrany que cada 
vegada és en boca de més gent i amb més naturalitat, des de 
diferents àmbits de la cultura, el coneixement i el pensament. 
Però també està present, ara mateix, en els plantejaments dels 
principals moviments de contestació i d’autoorganització que 
estan prenent forma en el context de la crisi. Són moviments 
que, des de diferents àmbits d’acció, es presenten en molts 
casos com a moviments en defensa o a favor del comú i dels 
béns comuns i enfront de la lògica depredadora dels poders 
econòmics i polítics actuals.   

Aquesta preocupació pel comú entronca amb una reflexió 
teòrica i pràctica que planteja des de fa temps la redefinició 
de les fronteres entre el públic i el privat, tal com organitza-
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ven l’espai polític modern. En temps de la post-modernitat, 
es parlava de la progressiva indefinició d’aquests espais en 
termes de liquidesa o de lògica borrosa. Ara hem entrat, més 
aviat, en temps de col·lisió directa, d’invasió del privat sobre 
el públic i de dificultat per defensar el públic des de les ins-
titucions estatals i administratives existents. 

En aquest impasse, que encara que en diguem crisi és un 
impasse polític,1 s’obre aleshores una pregunta de fons, una 
pregunta fonamental: què ens compromet amb els altres i 
fins a on? Aquesta és per mi la pregunta que hi ha darrere de 
l’actual interès per definir el comú, per determinar allò que 
tenim o que vivim en comú. La pregunta pel comú és, doncs, 
una pregunta pel compromís, pels contorns dels nostres com-
promisos amb els altres i amb les realitats que compartim. És 
evident que no tenim respostes fàcils per a aquesta qüestió i 
que, més enllà dels afectes més primaris que ens vinculen als 
cercles més estrets (família, amics), no sabem respondre què 
ens compromet realment amb els altres ni amb les realitats 
(naturals, socials o culturals) que compartim. 

Enfront de l’actual desarticulació social, política i cultural, 
accentuada dramàticament els últims anys, reapareix amb 
força el concepte de comunitat, des de posicions ideològi-
ques sovint oposades. En l’àmbit teòric i filosòfic, ja fa molts 
anys que el concepte de comunitat ve a donar respostes als 
límits dels paradigmes liberals i individualistes i a omplir els 
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