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Índex

Per trobar solucions d’esquerres per a Catalunya i la cruïlla històrica que 
es presenta davant dels pobles davant l’ofensiva del capital financer, calen 
aliances socials i la seva expressió política. Aquesta és una característica 
pròpia dels països de l’Europa Occidental amb una important densitat i 
diversitat social, econòmica i cultural. A Catalunya, això és especialment 
cert: la complexitat de la seva estructura de classes dóna lloc a un gran 
fraccionament polític i a una forma de fer molt particular.
Les esquerres catalanes han aconseguit, durant aquest darrer període, 
gràcies a un projecte d’unitat al govern de Catalunya, afegir al seu capital 
entendre el valor de la pluralitat, així com l’establiment d’una nova relació 
des del reconeixement i la complementarietat mútues. Sembla que han 
passat els temps de les cases comuns o les contradiccions insalvables. 
Els governs d’esquerres a Catalunya han aconseguit durant aquests 
anys un gran gir de gestió en favor de les classes populars, impulsant 
polítiques d’esquerres. Això sol és suficient per apostar per un nou 
govern de les esquerres a Catalunya, si pot ser amb un biaix més cap 
a l’esquerra que resulti d’un reforçament també electoral de les forces 
més a l’esquerra.
Dit això, cal també dir els peròs. Durant aquests anys no s’ha aconse-
guit satisfactòriament trascendir l’àmbit estrictament polític i introduir 
dinàmiques socials que reforcin les lluites i l’organització popular. La 
xenofòbia i l’antipoliticisme, antesales de la reacció i del feixisme, han 
avançat notablement. 
Avui ens han canviat el guió de cop. Ja no existeix el creixement sostin-
gut que hem viscut durant la darrera dècada i que ha permès al Govern 
d’Esquerres desplegar polítiques d’esquerres i de desenvolupament del 
govern i el finançament autonòmic des de Catalunya i sense fer canvis 
substancials en les estructures de poder. El marge per intervenir s’ha 
reduït i sembla que el que queda és gestionar processos d’ajustament en 
la despesa i retallades de drets socials que a més es decideixen en un 
àmbit europeu quan no internacional. Això provocarà grans contradiccions. 
Cal salvar el patrimoni unitari aconseguit, però cal tenir en compte que a 
vegades cal donar un pas enrera per donar-ne dos cap endavant.
Ara cal plantar-se davant del capital financer i l’ajustament, treballar per 
la mobilització i la unitat d’esquerres sobre la base de construir alterna-
tiva al projecte del capital financer. Aquesta és l’única via. Fer veure a la 
socialdemocràcia que hi ha un altre camí, invitar-los a transitar-lo junts. 
Mostrar als independentistes, als nacionalistes d’esquerres que la falta 
de sobirania del nostre poble no només passa per una lluita aferrissada 
amb les institucions de l’Estat, sinó per tenir instruments per decidir el futur 
sense haver-se de subordinar a les decisions amb que les oligarquies 
capitalistes condemnen a la irrellevància les discussions sobre l’estatut i 
el finançament i marquen el pas d’una nova aturada del desenvolupament 
autonòmic i el debat sobre la plurinacionalitat de l’Estat.
És la via que van seguir el PDS i Oskar Lafontaine, construint un instru-
ment polític com Die Linke. És la via que han seguit després d’un procés 
d’assaig i error els components del Front de Gauche. Són processos que 
poden permetre un gir a mig termini als governs dels principals països 
de la Unió Europea. De nosaltres depèn escurçar aquests processos 
tenint en compte la seva experiència.
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“No és el vent, sinó la vela
la que determina la direcció”.

Proverbi xinès

Hi Ha cap crisi dins de la crisi?

El capitalisme està en crisi —no 
a Rússia, Mèxic o Indonèsia sinó 
globalment i especialment al seu 
centre. Com al 1929,Wall Street 
es va convertir en l’epicentre de 
la crisi. Indiscutiblement, és la 
crisi econòmica i financera més 
gran des del 1929, i hi ha ja qui 
considera que és la crisi del segle. 
Va lligada a la crisi de les bases de 
la vida humana —nutrició, clima 
i aigua. El capitalisme basat en el 
petroli i l’automòbil està quedant-
se sense combustible.

La crisi no era inesperada. El que 
no estava previst era la capacitat 
de les elits globals per mantenir 
l’estabilitat del seu control fins 

Institut per a l’Anàlisi Social de la Fundació Rosa Luxemburg
Traducció de Jordi Llavoré i Luis Juberías

L’esquerra en (la) crisi

Desafiaments estratègics

ara. Cap recurs no és tabú ja 
—dramàtic augment del deute 
públic, nacionalització de bancs i 
empreses, programes estructurals, 
intervencions de gran abast en els 
drets de propietat i de control, 
incloent-hi els salaris dels direc-
tius— quan el que està en joc és 
assegurar el sistema econòmic i 
financer i mantenir les coses en 
calma. Les intervencions en el 
sistema financer i, en part, fins i 
tot, al reialme de les corporacions 
és considerable. Fins i tot el salari 
dels directius ha estat regulat. És 
una aproximació a la crisi basada 
en el crèdit l’acceptació de riscs 
alts i substancials trencaments 
amb els dogmes de la privatització 
i la desregulació. Una visió nova 
del futur s’ha posat de moda en 
els cercles dominants —la visió 
de capitalisme verd.

La crisi és l’ hora dels dirigents, 
que s’han mantingut fins ara com 
a a tals. Són els seus projectes 

que estan assegurant el centre del 
sistema i, alhora, són seves les 
mesures proposades per ajudar 
els assalariats i els estrats mitjans 
—el garantir els dipòsits bancaris, 
la propietat immobiliària residen-
cial, els llocs de treball i, fins i tot, 
les compres de cotxes nous amb 

suport estatal. Quan la canceller 
de la República Federal assegura 
més de mil milions d’euros per 
als dipòsits en comptes d’estalvi 
durant un dia, podem dir que 
aquesta política és per gestionar la 
crisi. Els interessos d’oligarquies 
financeres, multinacionals, les 
bases territorials de competència 
global i de gran part de la pobla-
ció que depèn d’un sou han estat 
integrades sota la primacia de 
mantenir un capitalisme financer 
i de mercat modificat.

Al mig de la crisi, el bloc hegemò-
nic sembla restar intacte i superar 

Experts de la Fundació Rosa Luxemburg van fer a mitjans de 2009 
una anàlisi en profunditat de l’estat  actual del capitalisme, així com de 
les possibilitats estratègiques que té l’esquerra en el context alemany. 
Malgrat que amb la nova fase de la crisi centrada en el deute públic 
i la retallada de la despesa pública molts dels interrogants plantejats 
s’estan desvetllant, continua essent rellevant.

Una visió nova del 
futur s’ha posat de 

moda en els cercles 
dominants –la visió de 

capitalisme verd
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portar, per això, a crisis profun-
des d’acumulació, reproducció, 
integració i seguretat (Brie 2006) 
i acabar en el capitalisme de crisi 
(Klein 2008). La qüestió llavors 
és si aquest desenvolupament pot 
continuar gaire.

Primer: l’acumulació dins del 
capitalisme financer neoliberal és 
principalment estimulada per una 
massa de futurs financers. “L’acu-
mulació d’actius financers” gua-
nya ascendent sobre l’acumulació 
en l’economia real (Bischoff 2006: 
58). En una bombolla gegantina 
s’amassaven gairebé 200.000 mi-
lions de dòlars d’actius financers, 
per contrast a només uns 50.000 
milions de dòlars de producte in-
terior brut mundial anual. Si fa 30 
anys la relació d’actius financers 
per PIB era de d’1.2 a 1, ara és de 4 
a 1. Fins ara només s’han devaluat 
porcions petites del total. Aquests 
drets financers pesen com una llosa 
sobre societats i s’han de pagar 
en interès i beneficis. Si bé s’està 
intentant rescatar aquest tipus 
d’acumulació de capital i tornar a 
posar-lo dempeurs tant aviat com 
sigui possible, és completament 
evident que això només és possible 
al preu d’un desequilibri encara 
més gran entre les economies reals 
i la financera. Les llavors d’una 
nova crisi financera s’estan sem-
brant amb aquesta actuació, la qual 
cosa serà més probable aquesta 
vegada que suposi l’esfondrament 
total del sistema financer global, ja 
que els estats ja no podran interve-
nir com a recurs d’útlima instància 
per restaurar la confiança. A més, 
els EUA ja no poden continuar 

les seves debilitats. Els mètodes 
fonamentalistes de mercat s’han 
posat de moment en qüestió. 
Tanmateix, l’objectiu roman: 
economia de mercat i societat 
de mercat. Però és aquest bloc 
realment tan sòlid? La posició 
defensiva de l’esquerra s’ha tornat 
irrevocablement perpètua? Quins 
canvis de direcció es poden espe-
rar i on pot intervenir l’esquerra? 
Quines condicions s’han de crear 
per a això?

L’estabilitat de les elits governants 
va ser aconseguida gràcies a la 
seva flexibilitat extraordinària i 
la diversificació de les seves es-
tratègies. Només allunyant-se de 
premisses centrals del neolibera-
lisme fonamentalista de mercat, 
temporalment, s’evitava una crisi 
de sistema. Les decisions es van 
prendre molt de pressa i els seus 
efectes trigaran molt de temps a 
arribar. Tanmateix, hi ha la qüestió 
sobre si el capitalisme financer i de 
mercat neoliberal pot ser rescatat.

com és d’estable el capitalis-
me financer neoliberal?

Un distintiu de les societats occi-
dentals dominades pel capital és la 
seva capacitat per a la renovació 
contínua sobre la base d’un esforç 
inacabable de creixement. En 
aquest context, diverses formaci-
ons de capitalisme s’han succeït 
l’una a l’altra durant els darrers 
200 anys. Durant els anys 1970, 
les elits del capital reaccionaven 
amb el neoliberalisme davant 
les crisis del capitalisme de pos-
guerra, amb la seva tendència a 

combinar un escàs creixement, 
deute nacional i inflació. Aquesta 
reacció era caracteritzada per la 
redistribució de baix cap a dalt, 
des d’allò públic a allò privat, el 
desenvolupament de noves esferes 
globals d’inversió, la ruptura de 
les barreres nacionals d’un ca-
pitalisme controlat per l’estat de 
benestar, la transformació d’estats 
de benestar en estats competitius 
i l’aplicació de la primacia de 
capital financer i d’interessos 
d’accionariat (Candeias 2009). 

Les lluites de la Nova Esquerra en 
contra de les relacions de gènere 
tradicionals, del racisme, així com 
la regulació burocràtica de vida 
eren absorbides pel neoliberalisme 
en una estratègia que feia depen-
dre l’èxit individual només sobre 
l’èxit de mercat i ja no sobre el 
gènere, l’origen ètnic o l’orien-
tació sexual. Una vegada més el 
capitalisme es mostrava capaç de 
“revolucionar contínuament la to-
talitat de relacions socials” (Marx, 
Engels 1974: 465).

El capitalisme financer, que sorgia 
arran d’aquesta contrareforma 
neoliberal, és caracteritzat per la 
paradoxa que només pot expan-
dir-se destruint les seves pròpies 
condicions d’existència. Ha de 

Com a principis del 
S. XX, el sòl s’està 

tornant cada vegada 
més inestable sota els 

nostres peus
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la seva política de deutor global 
ni la Xina pot mantenir la seva 
posició com a fabricant global, ja 
que està finançant la seva posició 
de manufactura amassant cada 
cop majors existències de moneda 
estrangera.

Segon: tanmateix, la reproducció 
a llarg termini de la societat està 
en situació d’amenaça. Des que 
l’oportunitat de combinar l’estat 
de benestar amb una reconstrucció 
ecològica es va perdre durant els 
anys 1970 i es va decidir una altra 
ampliació del capitalisme de com-
bustibles fòssils, el desequilibri en 
la relació d’éssers humans amb 
la natura ha augmentat, el clima 
està començant a modificar-se a 
escala global, i a molts països les 
despeses per al desenvolupament 
humà necessari en les àrees d’edu-
cació i salut són completament 
insuficients.

Tercer: els intents per no trans-
formar la societat en res més que 
una economia de mercat, en la 
qual cada persona es converteix 
en l’empresari privat de la seva 
força de treball i dels serveis 
bàsics, han fet que la societat es 
divideixi encara més en guanya-
dors i perdedors, en perceptors 
de profit i els que són a la seva 
mercè i sense cap altra protecció, 
els que es protegeixen a causa dels 
seus actius, educació i relacions 
i aquells als que les possibilitats 
d’una vida estable i planificada els 
han estat preses. La natura de curt 
termini de les situacions laborals, 
el perill constant de caure en la 
pobresa, l’orientació extrema a 
l’èxit professional —tot això ha 
destruït la cohesió social. Els 
estrats superiors han viscut per 
molt de temps en un altre món. Les 
societats competitives neoliberals 
fan impossible la solidaritat a l’in-
terior de la societat i condueixen 
als estrats més dèbils i més baixos 
en mans del radicalisme d’orienta-

ció de dretes i el fonamentalisme. 
Com a principis del segle XX, el 
sòl s’està tornant cada vegada més 
inestable sota els nostres peus.

Quart: el clímax de la crisi d’acu-
mulació, reproducció i integració 
de capitalisme financer porta 
ineluctablement a la mutació de 
les contradiccions socials en an-
tagonismes irreconciliables que 
s’interpreten com a xoc de civi-

litzacions entre Occident i altres 
cultures, que es resol en violència. 
La seguretat mundial i interior està 
en joc i hi ha el perill creixent que 
el segle XXI es converteixi en 
un segle de guerres civils a tot el 
món, i que la situació de moltes 
de les megalòpolis, en les quals 
l’estat deixi de tenir el monopoli 
del poder, es tornarà generalit-
zada. “L’acord planetari” sobre 
seguretat és un terreny de dura 
lluita entre diferents alternatives 
(Rilling 2008: 146).

escenaris de desenvolupament: 
més del mateix o un canvi al-
ternatiu de direcció?

L’estabilitat de les elits que manen 
només ha estat possible a causa de 
les mesures radicalment diferents 
que simultàniament havien pres a 
marxes forçades. Això va contri-
buir a la volatilització momentània 
de les tensions polítiques. Com 
Jörg Huffschmid va observar, 
“les estructures de poder real del 
capitalisme financer... no han estat 
debilitades en essència” (Huffsch-
mid 2009). No podem esperar, en 
la seva opinió, una recuperació rà-
pida, ni un col·lapse mundial i una 
depressió de llarga durada. Sortir 
del pas, tanmateix, és només pos-
sible si hi ha experimentació amb 
elements nous dins d’estructures 
bàsiques relativament estables. 
En aquest cas, parlaríem de la fase 
embrionària d’una formació nova, 
una fase que pot o no apuntar més 
enllà del capitalisme (gràfic 1).

En una fase tan embrionària, 
les contradiccions dins del bloc 
dirigent augmenten, les fisures 
profundes emergeixen entre els 
diversos grups de l’elit i fracci-
ons del capital, que han d’estar 
segurs del suport de la població i 
tenir llestes propostes polítiques. 

El Consens de 
Washington es dividirà 

i les grans regions 
diferents se n’aniran al 

seu propi camí
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Els intents de mitigar les quatre 
tendències de crisi esmentades 
més amunt a través de l’apertura 
de noves esferes d’acumulació, 
l’intent d’adreçar-se als problemes 
de reproducció i integració, així 
com la cerca de noves formes de 
seguretat col·lectiva es confronta-
ran amb estratègies que optin per 
atiar l’acumulació d’actius i que 
vulguin continuar les polítiques del 
neoliberalisme a qualsevol preu i 
per la força. El Consens de Was-
hington es trencarà i les diverses 
grans regions seguiran parcialment 
el seu propi camí. Sense tenir 
en compte què resulta d’aquests 
experiments, quines són les seves 
conseqüències, com se’ls condueix 
o quines aliances emergeixen, la 
fase embrionària d’una formació 
nova pot ja ara, o en els deu pro-
pers anys, conduir-nos a una crisi 
orgànica del capitalisme financer 
neoliberal, en la qual alternatives 
fonamentals es confrontaran sobre 
les decisions a prendre.

Aquestes alternatives estaran 
marcades especialment pels con-
flictes següents: (1) romandrà la 
dominació de l’acumulació de 
capital basada en actius financers, 
o s’obriran nous escenaris de de-
senvolupament en el marc d’una 
reconstrucció social i ecològica? 
(2) la reproducció continuarà su-
bordinada als interessos dels acci-
onistes a curt termini i ancorada al 
capitalisme basat en combustibles 

fòssils o s’orientarà a satisfer les 
necessitats socials i ecològiques a 
llarg termini? (3) serà intensifica-
da la fragmentació i divisió de les 
societats o serà impulsat un movi-
ment integrador i solidari? (4) els 
creixents conflictes seran conduïts 

per la via de la confrontació i re-
pressió o es trobaran camins cap a 
la seguretat col·lectiva basats en el 
desenvolupament mutu? Depenent 
de la resposta a aquestes preguntes 
els tipus existents de capitalisme 
canviaran. És una qüestió comple-
tament oberta si els EUA reeixiran 
a assegurar el predomini del seu 
capitalisme o si apareixeran com-
petidors superiors.

Durant els dotze darrers mesos, 
les elits governants han iniciat 
tendències que apunten àrees de 
conflicte. Els deutes nacionals que 
han augmentat deixen clar que la 
crisi serà principalment pagada 
pels assalariats o necessàriament 
demana una participació massiva 
dels que tenen rendes superiori-
ors i actius. Els anomenats fons 
de rescat estan fora del control 

democràtic. La regulació dels 
mercats de capitals ha deixat fins 
ara completament oberta una 
qüestió sobre si serà una mera 
reparació del capitalisme financer 
o si els mercats financers se subor-
dinaran a l’economia real i a una 
reconstrucció social i ecològica. 
La modernització i ampliació del 
capitalisme basat en combustibles 
fòssils i nuclears està en conflic-
te amb el New Deal Verd. Un 
possible corporativisme de les 
companyies amenaçades i els seus 
treballadors es confronta amb la 
qüestió d’una reestructuració en 
profunditat.

L’aparença actual que “tot conti-
nua rutllant” s’esvairà aviat. Les 
reserves a curt termini que s’han 
emprat s’exhauriran de pressa, i 
amb tota probabilitat hi haurà avi-
at càrregues addicionals enormes 
en els pressuposts públics. Sim-
plement “sortir” del pas no és fac-
tible. La coexistència d’opcions 
antitètiques a la llarga no podrà 
continuar. Els enfocaments cap a 
una reconstrucció social i ecològi-
ca veritable del mode de produc-
ció i vida no són compatibles amb 
la continuació del capitalisme 
financer. El seu mode parasitari 
d’acumulació, el seu horitzó de 
temps extremadament curt per a 
la valorització del capital, la seva 
generació constant de bombolles 
especulatives cada cop més grans 
i la dependència dels pressupos-
tos públics no són condicions en 
les quals els recursos necessaris 
per a la reconstrucció es puguin 
crear. Els interessos dels grups 
dominants d’aquest capitalisme 
es troben en contradicció directa 
a aquesta reconstrucció. Aquells 
països i regions que es comprome-
ten a la continuïtat del capitalisme 
financer neoliberal per uns altres 
mitjans s’endarreriran per aquest 
motiu a la llarga, mentre que els 
problemes globals s’exacerbaran 
fins a un grau alarmant.

La coexistència 
d’opcions antitètiques 

a la llarga no podrà 
continuar

Gràfic 1: fases de la formació capitalista
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l’esquerra a la defensiva

L’esquerra a Europa i també a 
Alemanya es va veure sorpresa el 
1990 per l’esfondrament del socia-
lisme d’estat i no podria al principi 
entendre això com a alliberament 
des de les parets d’un experi-
ment històric gran però fracassat 
(Crome 2006). Va ser debilitada 
per la reconstrucció neoliberal 
de l’economia i la societat, amb 
la destrucció de molts dels seus 
bastions. El projecte roig-i-verd 
d’una reconstrucció social i eco-
lògica va desaparèixer de l’agenda 
com si hagués estat un somni. La 
socialdemocràcia es va orientar 
al neoliberalisme, l’estabilitzà a 
finals dels any 90, esperonant-lo i 
declarant com la seva màxima la 
política centrada en el mercat de 
“drets i responsabilitats” com a 
Neue Mitte (tercera via).

Tanmateix alguna cosa nova sor-
gia —els moviments dels fòrums 
socials, un canvi d’esquerra a 
l’Amèrica Llatina, noves ofensi-

ves sindicals, la lluita contra una 
Europa neoliberal i en contra de 
les noves guerres, la reconstruc-
ció de partits d’esquerres (vegi’s, 
per a la Unió Europea, Daiber/
Hildebrandt 2009). Amb grans di-
ficultats i constantment enfrontat 
amb derrotes i erosionat per les 
divisions, trobem, globalment i a 
moltes regions i països, iniciatives 
d’una esquerra que ja no tenia com 
a model el vell estat de benestar o 
del comunisme soviètic, però re-
prenia el fil de la gran herència del 
moviment obrer, l’antifeixisme, 
l’anticolonialisme, feminisme, 

dels moviments de pau i l’ecologia 
i la lluita anticolonial en batalles 
que apostaven per anar més enllà 
de la globalització neoliberal i del 
capitalisme financer.

Malgrat això, a l’hora de la crisi 
del neoliberalisme, l’esquerra 
europea és en una situació de-
fensiva. Du a terme, en efecte, 
lluites importants, mobilitza de 
vegades un milió en manifestaci-
ons, té èxits electorals parcials i 
pot fer algunes vagues reeixides. 
No és ineficaç, però no estableix 
l’agenda. La causa d’això a Ale-
manya és doble: resideix d’una 
banda en la manca d’un projecte 
polític realista i alhora transfor-
mador d’abast i, de l’altra, en la 
fragmentació de, precisament, 
l’esquerra política.

El neoliberalisme ha destruït l’es-
tat social integrat (amb els seus 
lligams patriarcals i nacionals). 
Això ha determinat els interessos 
dels assalariats i grans parts de la 
població d’una manera duradora. 
Els sectors de sou alt s’enfronten 
als sectors de sou baix, branques 
industrials dominades per homes 
en contra de serveis dominats per 
dones, empleats de contracte in-
definit contra treballadors a temps 
parcial, treballadors contractats a 

temps complert contra els treba-
lladors assalariats a temps parcial. 
Assalariats “alemanys” subocu-
pats i desocupats contra immi-
grants. La defensa de l’estructura 
d’empresa actual no és compatible 
amb la lluita per un gir ecològic. 
La protecció de la posició compe-
titiva roman en contradicció amb 
la solidaritat internacional.

Si les lluites socials tenen lloc amb 
l’objectiu immediat de representar 
els interessos dels assalariats i els 
pensionistes, i dels estrats mitjans 
amenaçats, dins de les estructures 
donades, tindran l’efecte d’arti-
cular interessos particulars, de 
pressió política al cost de l’interès 
general, estructuralment conserva-
dors cap al canvi necessari. Són 
llavors lluites des d’una posició 
defensiva i perpetuen aquestes 
estructures donades. Opel i Ar-
candor són símbols d’aquestes 
lluites.

Hi ha alternatives a aquestes bata-
lles defensives. Han de ser portades 
a terme urgentment i tanmateix són 
en contradicció mútua. Només quan 
reeixim en portar aquestes lluites 
en el marc d’un projecte polític de 
transformació social (encara per ser 
creat) poden convertir-se en lluites 
per un nou interès general, generar 

On es poden 
descobrir majories 

per a una altra 
política avui en dia?
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solidaritat i reunir els diversos mo-
viments. Tanmateix, a causa de la 
fragmentació de l’esquerra política, 
les precondicions polítiques a això 
són inexistents.

Fins i tot el temps de les millors 
idees només ve quan es convertei-
xen en un poder. Hi ha majories en 
la societat de la República Federal 
per a moltes de les demandes 
de l’esquerra. Els sindicats i els 
moviments socials són en gran 
part conscients de la necessitat 
de cooperar. Tanmateix, sense un 
soci capaç de representació davant 
l’estat, en parlaments i també en 
governs, és extraordinàriament 
difícil, o fins i tot impossible, 
crear un projecte de transformació 
social i ecològica. I, en aquest 
sentit, la fragmentació de l’es-
querra política és un problema. 
Sense la possibilitat d’una majoria 
política d’esquerres, els sindicats 
i els moviments socials es troben 
obligats a buscar acords amb els 
projectes de les elits governants i 
subordinar-se –per treure el mà-
xim, donada la situació.

cinc components bàsics d’una 
política d’esquerres

1. una aliança amb la classe 
mitjana-baixa.
El neoliberalisme era una política 
de la classe dirigent, o com l’inver-
sor financer multimilionari Warren 
Buffet deia: “Si la meva classe 
sosté la lluita de classes a Amèrica, 
vencerà”. Era un projecte que, en 
tots els aspectes –econòmic, soci-
al, polític i cultural–, concentrava 

poder, propietat i influència en 
les elits globalment actives i feia 
això basant-se en grans fraccions 
dels estrats mitjans. Era una excel-
lència de projecte per a les classes 
alta i mitjana, com l’elit financera 
el grup posava la direcció i pro-
metia la redistribució cap a la part 
superior i el benefici dels propie-
taris privats posaria en moviment 
un capital d’acumulació dirigit 
als béns que faria del creixement 
dèbil una cosa del passat. El 2007 
i el 2008 les bombolles financeres 
i ideològiques estan plenes de 
resultats desastrosos.
Les polítiques neoliberals han agu-

ditzat la divisió de classes en la so-
cietat i un cop més han fet cada ve-
gada més dependents de la posició 
tant a l’assalariat com al propietari 
cara a l’accés a seguretat, els in-
gressos i un bon treball. Els grups 
socialment més alts s’alleugerien 
de responsabilitat pel bé públic i la 
cohesió social, i a través de la des-
gravació d’impostos. Els estrats 
més baixos es dirigien al patiment 
i a una existència indignificada a 
través de la desocupació, els sous 
baixos, els speed-ups i el control 
repressiu. Gairebé una quarta part 
dels empleats a jornada completa 
són al sector de sou baix. Un 80% 

d’ells han completat prèviament la 
seva formació professional. En el 
comerç i transport, molts serveis 
proporcionen en nivells de sou de 
pobresa dels que els assalariats 
d’ingressos més alts es beneficien. 
La devaluació dels sous dels grups 
inferiors realça el poder de mercat 
i el poder adquisitiu dels de classe 
elevada.

El sector governamental i el per-
sonal permanent de corporacions 
grans a Alemanya es redueix mas-
sivament durant la privatització, 
racionalització i subcontractació 
de la producció. Els bastions de 
l’antiga República Federal “ani-
vellats a la classe mitjana de la 
societat” (Helmut Schelsky) ana-
ven sota el jou de la competència 
nacional i del valor d’accionistes. 
La inseguretat, la precarietat i la 
proletarització caracteritzen cada 
cop més la societat. On, llavors, es 
poden descobrir majories per a una 
altra política avui en dia?

Les societats de classes són pirà-
mides de propietat i poder. Tan-
mateix, precisament perquè les 
càrregues es distribueixen tan desi-
gualment, els de damunt necessiten 
un cert grau de consens al voltant 
de la seva direcció. Però com es 
pot assegurar això quan s’agreugen 
tan agressivament les divisions en 
la societat? Se suposava durant 
molt de temps, en la tradició d’ar-
rel marxista, que els grups socials 
grans (classes i estrats) han fixat 
interessos, que expressen més o 
menys adequadament, però es 
poden obstaculitzar per l’acció de 

Enfortiment de l’estat 
social, ampliació 

d’allò públic, 
polítiques estructurals 

a llarg termini
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la “falsa consciència”. Tanmateix, 
la contradicció real entre la seva 
condició social i la possibilitat de 
poder prendre camins diferents fa 
possible per a un mateix grup social 
el seguir estratègies molt diferents 
i poden determinar concretament 
els seus interessos en primer lloc. 
Esmentem només dos exemples: 
els treballadors assalariats poden 
procurar defensar els seus in-
teressos a través d’una defensa 

nacionalista o fins i tot racialment 
articulada contra immigrants (i per 
això votar per Lega Nord o FPÖ) 
o desenvolupant un estat social 
solidari. Les dones altament qua-
lificades poden estar interessades 
en un sector amb salaris baixos, 
de manera que es facin càrrec de 
feines reproductives (la cura de la 
llar i els nens) de manera barata, 
o poden defensar serveis públics 
altament qualificats finançats per 
mitjà dels impostos.

La majoria de la població de la Re-
pública Federal pot, d’una manera 
molt simplificada, ser dividida en 
sis grups grans (vegi’s Taula 1). 
Es diferencien primer segons la 
seva posició en el procés social de 
reproducció (que la fletxa diagonal 
vagi des de l’esquerra inferior fins 
a la part superior dreta simbolitza 
l’accés creixent a propietat, béns 
i poder). Depenent del seu lloc en 
aquest sistema els grups socials 
es refereixen més positivament a 
l’estat social o estan per “mercats 
lliures” (dimensió horitzontal) 
i s’orienten especialment cap a 
l’autonomia individual (valors 
llibertaris) o a la comunitat (di-

mensió vertical) (Gràfic 2). Els 
estrats superiors amb un grau més 
alt d’accés als recursos es divi-
deixen perquè són actius en dos 
sectors ―o en l’economia privada 
o en l’espai més públicament ca-
racteritzat del sector estatal, dels 
serveis socials, culturals i humans. 
El primer sector és representat 
per l’economia de mercat i per 
unes perspectives moderadament 
autoritàries. La competitivitat i les 
directives són les seves normes 
de vida. D’altra banda, el segon 
té bastant de llibertari tot i que 
valora l’estat social. Saben de la 
importància de la negociació i s’hi 
comprometen. Els que s’exclouen 
de l’accés fins a propietat, béns i 
poder volen un estat social fort i 
tenen perspectives en part solidà-
ries, comunals o autoritàries i, fins 
i tot, racistes. Aquestes distincions 
són freqüentment modificades o es 
regeixen per altres factors com el 
gènere, i llavors l’orientació polí-
tica canvia d’acord amb això.

Per assolir majories, tres aliances 
són possibles. Cada grup pot ser 
activament present en dues o tres 
aliances i veure els seus interes-
sos representats per aquests: (1) 
una aliança dels més benestants, 
els que per qualificació i posició 
poden tenir accés a una posició re-
lativament segura i dotar-se d’uns 
ingressos superiors als mitjans; (2) 
una aliança autoritària liberal de 
mercat; i, finalment, (3) una ali-
ança solidària dels del mig i els de 
baix (per a més detall, veure Brie 
2007). Cap d’aquestes aliances no 
està en una posició d’homogeneït-
zar els diversos interessos, valors 
i objectius sinó que ha d’intentar 
interconnectar-los diferentment 
en cada exemple. Són per això 
també inestables i sempre es tro-
ben en disputa. Ja que els estrats 
mitjans social-llibertaris tendeixen 
a votar a favor de l’SPD, els Verds 
o en part per a DIE LINKE, i els 
estrats mitjans orientats al mer-
cat tendeixen a l’FDP i la CDU, 

Estrats mitjans 
orientats al mercat

Establerts o amb perspectives d’ascens, quali-
ficats i altament qualificats. Amb una respon-
sabilitat directiva mitjana o alta, especialment 
en la indústria privada.

Estrats mitjans 
social-llibertaris

Grups de l’àrea de serveis socials, culturals i a 
persones així com l’economia cultural, amb alt 
nivell educatiu, situats especialment en el sector 
públic o dupoty públic.

Grups competitius 
en ascens 
(emprenedors)

Gent amb qualificació de nivell mitjà, que ha 
aconseguit un avenç social considerable i pot 
practicar un alt grau d’iniciativa individual, 
sovint en les professions de manufactura o com 
a treballadors autònoms.

Treballadors 
amenaçats

Els grups centrals dels assalariats industrials i 
referits a la indústria amb una qualificació de 
nivell mitjà, que són amenaçats per les rees-
tructuracions i la crisi.

Grups de 
subproletariat

Grups discriminats moderns (com el desocupat, 
el treballador pobre, etc.), l’anomenat precariat 
més baix.

Grups tradicionals 
més baixos

Amb qualificació baixa, que fa activitats sim-
ples, sovint pensionistes.

taula 1: el medi sociopolític a alemanya (basat en neuGebauer 
2006 i simplificat)

La democratització 
és no solament un 
objectiu essencial, 
sinó també un mitjà 

per a l’esquerra
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l’SPD i CDU han d’intentar es-
pecialment guanyar-se els grups 
mitjans-baixos i baixos, si volen 
convertir-se en partits de govern. 
Si no, necessiten socis que tinguin 
bastions forts entre aquests grups. 
El sistema de partits els força a 
no oblidar per complet la qüestió 
social.

L’aliança dels més benestants és 
una aliança de classe de les elits 
dominants centrades en el mercat 
i els estrats mitjans alts. Schröder 
i Fischer consagraren el govern 
roig-i-verd a una política del Neue 

Mitte, que políticament parlava 
pels assalariats i els grups més bai-
xos, i prenia els interessos del rics 
i dels emprenedors exitosos com a 
norma. El projecte del New Green 
Deal, d’un contracte social nou, 
també exhibeix els trets essencials 
d’una aliança dels més benestants 
dins del marc de modernització 
ecològica.

L’aliança autoritària liberal de 
mercat uneix, sota el predomini de 
les mateixes elits, els estrats mit-
jans econòmics orientats al mercat 
i als estrats mitjans-superiors i al 
marginat, que espera convertir-se 
en l’excepció (immigrants, “free-
loaders”, etc.) per poder millorar 
la seva pròpia posició i rebre 
suport estatal. El nou conservado-
risme a Alemanya, França i Itàlia 
apunta cap als sectors amenaçats 
dels assalariats i estrats més bai-
xos tradicionals per aconseguir 

una aliança autoritària liberal 
de mercat, el segell del qual és 
nacionalisme econòmic orientat 
als països del nucli de la UE. 
Competint pel mateix grup estan 
també els representants d’un “anti-
capitalisme folklòric nacionalista” 
(vegi’s Kaindl 2007).

Una aliança solidària dels de baix 
i els del mig s’orientaria sobretot 
als interessos de tres grups: (a) 
els estrats mitjans actius, espe-
cialment en el sector públic però 
també als treballadors autònoms; 
(b) treballadors amenaçats per 
polítiques neoliberals, i (c) els 
afectats pel declassament que es-
tan buscant solucions solidàries. 
Necessitarien socis en aquella part 
de les elits polítiques que, a causa 
del seu ancoratge al sector estatal, 
són sensibles a l’interès general. 
Aquesta aliança procuraria unir 
els diversos interessos a través de 
projectes dirigits cap a una trans-
formació social i ecològica.

2. projectes solidaris1.
Els interessos comuns dels grups 
centrals d’una aliança dels de 
baix i els del mig passen per la 
combinació d’un enfortiment d’un 
estat social solidari, l’ampliació 
de l’àmbit d’allò públic (serveis 

públics altament qualificats, espais 
públics, una regulació pública 
forta de l’economia, un alt grau 
de redistribució des de la part 
superior a la baixa i des del privat 
capal públic, etc.) i polítiques 
estructurals orientades al desen-
volupament a llarg termini que 
apunten cap a una feina bona i 
segura i al benestar.

Els elements bàsics d’un paquet de 
projectes cap a una transformació 
social ecològica més completa 
podrien ser: (1) una forma nova de 
seguretat social i integració sobre 
la base d’una prova de pobresa, 
una assegurança bàsica basada en 
les necessitats, i la renovació de 
l’esfera pública i la construcció 
d’un sector solidari per l’educa-
ció, assistència sanitària, ciència 
i recerca, d’esport, serveis socials 
i conservació de la salut així com 
de la natura, (2) una direcció nova 
de desen-volupament social: una 
transformació social i ecològica 

del mode de producció i de vida 
sencers (vegi’s Dellheim/Krause 
2008), (3) relacions de poder i 
propietat amb la socialització de la 
funció d’inversió i la democratit-
zació de l’economia i l’estat (vegis 
Krause 2007 i Demirovic 2007) i 
(4) una solidaritat internacional 
nova que dugui un desenvolupa-
ment mutu i seguretat.

Gràfic 2: orientacions de valors i aliances socials possibles

1  Per a aquest concepte, vegeu Brangsch 2009.

La fragmentació 
de l’esquerra 

política fa difícil que 
cooperin sindicats i 
moviments socials
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3. democratització de la demo-
cràcia.
Una aliança solidària dels de baix 
i els del mig té una base essencial 
—l’experiència democràtica de 
lluites en llocs de treball i en mu-
nicipis. L’activitat dels implicats, 
d’equips de feina i de ciutadans, de 
les iniciatives dels ciutadans i de 
militants en escoles i universitats, 
és el planter del qual poden obtenir 
la seva força els moviments eman-
cipadors solidaris. Així la lluita per 
la democratització de la democrà-
cia, de les empreses i dels llocs de 
treball, les institucions públiques 
i privades és no solament un ob-
jectiu essencial, sinó també un 
mitjà per a la política d’esquerres. 
Només així pot avançar la política 
d’esquerres que no és només per 
als ciutadants i assalariats, sinó 
sobretot feta i impulsada per ells. 
Això també constitueix una dife-
rència fonamental política de la 
política d’esquerres i la de dretes.

4. del mosaic de l’esquerra a la 
política d’aliances socials.
La postura defensiva de l’es-
querra està, com ja s’ha indicat, 
essencialment condicionada per 
la seva fragmentació que la deixa 
incapacitada per desenvolupar 
un projecte transformador social 
i ecològic complet i implemen-
tar-lo a través de la política des 
del poder. L’obstacle més gran 
a aquesta aliança a la República 

Federal és la fragmentació de l’es-
querra política i els seus partits. Fa 
difícil que cooperin els sindicats i 
els moviments socials. Falta una 
alternativa política de poder a les 
polítiques neoliberals.

Sota Schröder, l’SPD es posava 
al capdavant de la globalització 
neoliberal i, en fer-ho, clarament 
debilitava la seva pròpia base so-
cial. Alhora, els Verds es transfor-
maven en un partit llibertari dels 
més benestants i de facto abando-
nava els seus objectius originals 

de transformació social completa. 
El partit DIE LINKE era capaç 
d’obtenir parts del terreny que 
l’esquerra havia perdut i podia, 
fins i tot sense socis, posar pressió 
als altres partits i assegurar que 
les qüestions socials i de pau no 
s’ignorin completament, però la 
seva protesta només pot ser eficaç 
d’una manera limitada.

Sota aquestes condicions l’SPD no 
és ja un partit que pot reclamar la 
cancelleria llevat que s’uneixi al 

fonamentalista de mercat FDP. Si 
fa una altra cosa, l’únic paper que 
li restaria seria ser el soci júnior 
d’una gran coalició. Els Verds 
estan amenaçats a un destí similar. 
Sota aquestes condicions els dos es 
condemnen a la subalternitat dins 
d’un sistema de partits conservador 
neoliberal, encara que unes altres 
majories són, de fet, possibles. I 
DIE LINKE està ―encara que 
com a partit de protesta té un perfil 
d’esquerra clar― integrat preci-
sament en aquest sistema. Mentre 
això sigui així, un canvi de direcció 
està fora de l’agenda. Una de les 
tasques més importants, per això, 
és treballar per desenvolupar una 
majoria d’esquerres a la societat i 
la política, de manera que la real-
politik radical des de l’esquerral 
sigui una alternativa social.

5. la perspectiva d’una societat 
solidària i el socialisme demo-
cràtic.
La crisi de neoliberalisme ha plan-
tejat la qüestió de si un capitalisme 
encara més desfermat és compati-
ble amb l’existència d’humanitat. 
Els deu darrers anys marquen 
un punt d’inflexió. Privatització, 
desregularització, redistribució 
de béns de baix a dalt i del públic 
al privat, han resultat econòmi-
cament catastròfics, socialment 
destructius, ecològicament desas-
trosos i extremadament perillosos 
des del punt de vista d’una política 
de seguretat. Fins i tot els parti-
daris d’un neoliberalisme diehard 
s’han forçat ara a revisar els seus 
dogmes. El capitalisme social, o 
verd, ara està de moda. Però real-
ment pot ser la solució?

El capitalisme sempre significa la 
dominació a través del benefici, la 
primacia de valorització del capital 
sobre uns altres interessos socials. 
És una pregunta oberta si una mera 
revisió d’aquest serà suficient per 
evitar les catàstrofes previsibles. 
Tanmateix, aquesta revisió per si 

Buscar solucions 
solidàries és 

impossible sense fer 
retrocedir la lògica 

dominant de benefici
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sola fa possible posar una alterna-
tiva sistèmica a l’agenda de nou. 
És qüestió de buscar solucions 
solidàries, i això és impossible 
sense fer retrocedir la dominació 
de benefici i, al final, vèncer-la. La 
lluita per una societat solidaria i 
la defensa d’un socialisme demo-
cràtic van unides. Una societat 

en la qual cada persona té accés 
completament per igual als béns 
d’una vida lliure (participació 
democràtica, educació i cultura, 
bon treball, justícia mediambiental 
en un món pacífic) ve de la mà de 
la primacia de l’orientació al bé 
comú per sobre del domini privat 
dels mitjans de producció.

* * *

Les crisis sempre contenen un 
element de decisió, d’intervenció 
estratègica, de transformació d’una 
amenaça en una oportunitat. Com 
Max Frisch escrivia: “La crisi 
és una condició productiva. Un 
només ha d’eliminar el seu regust 
de catàstrofe”. Aquest “només” 
és l’art de crisi. L’esquerra està 
mirant d’aprendre del desafiament 
d’aquest art de crisi, tot relacio-
nant-lo amb la situació present  
—a través del diàleg, les lluites 
concretes, les experiències i la co-
operació solidària. No hi ha cap pla 
mestre hi ha una crisi. Tanmateix, 
per mitjà dels diversos intents de 
molta gent pot emergir un projecte 
estratègic d’esquerres que trenqui 
amb l’hegemonia del neoliberalis-
me i finalment el submergeixi en 
la seva crisi orgànica i permeti el 
canvi polític i social de direcció, 

pot emergir. És temps de desplegar 
les veles. La dita britànica que a en 
Friedrich Engels li agradava citar 

és avui encara vàlida: The proof 
of the pudding is the eating ( El 
púding es prova menjant-se’l).
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Àngels Martínez Castells
Economista i Presidenta de Dempeus per la salut púbica

En defensa de la salut pública
i del viure en col·lectiu

A vegades per articular una alter-
nativa creïble a la irracionalitat 
de la vida quotidiana val la pena 
de-construir el procés i analitzar 
amb més claredat com hem arribat 
fins al punt en el que estem, quins 
valors aliens a la nostra pròpia na-
turalesa ens han inoculat i quines 
violències ens estan emmalaltint. 
Potser amb un exemple resultarà 
més senzill: no fa massa anys, 
una delegació de l’FMI i del BM 
va anar a Gàmbia per veure com 
aquell país podia merèixer entrar 
en la “civilització” dels préstecs 
i crèdits, rebre diners suficients 
per a un desenvolupament aliè i, 
naturalment, fins i tot poder com-
prar armament i entrar en el cercle 
perniciós del deute… Els econo-
mistes van quedar meravellats 
per la qualitat del producte dels 
arrossars d’aquell país. Van saber 
que la propietat de la terra era 
col·lectiva, que l’administraven i 
treballaven les dones i que l’arròs 
es destinava a l’alimentació de les 
seves famílies i, el que sobrava, a 
l’intercanvi amb altres productes 

En aquest article l’autora no només ens argumenta el concepte de salut 
que reivindica Dempeus per la Salut pública i presenta els objectius 
que defensen,  sinó que  planteja que reivindicar allò públic és molt 
més que reivindicar el dret a l’autodeterminació.

necessaris. Malgrat la divisió del 
treball evident, les dones, com a 
administradores i “productores” 
d’aquest bé fonamental, tenien 
un status de respecte en tota la 
societat.

Els “experts” van reaccionar amb 
sarcasme. Així era impossible 
sortir de pobres ni poder pagar 
la quota d’entrada en els mercats 
de comerç internacionals. Un 

arròs d’aquella qualitat, fet d’una 
manera tan econòmica, no havia 
d’alimentar els gambians, sinó 
que s’havia d’exportar. La primera 
cosa a fer era signar contractes 
obligant-se a la venda del produc-
te... però era massa difícil fer-ho 
amb una col·lectivitat on no hi ha 
propietat privada de la terra. Per 
tant, van dividir els arrossars en 
parcel·les i en van fer titulars els 
homes que mai havien cultivat 
l’arròs. Van comprometre aquests 
nous propietaris a vendre la seva 
producció per exportació a uns 
preus realment competitius, basats 
en la “vella manera de produir” 
quan ara el seu producte entraria 
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en els “nous” circuits internacio-
nals de comerç basats en la vella 
mentida dels “avantatges compe-
titius”. Les dones van preguntar 
què menjarien els seus fills, i els 
van contestar que hi havia terres de 
segona qualitat, més allunyades, 
que podien dedicar-se també al 
cultiu de l’arròs. Representaven 
més feina perquè eren més impro-
ductives, un producte de menys 
qualitat i per tant exigien més 
dedicació, més temps de treball i 
de desplaçament per arribar-hi… 
però tot fos pel progrés!

Els homes, convertits de sobte 
en agricultors, molt aviat es van 
adonar que allò no era el seu. I van 
cridar les dones per fer la feina que 
sempre havien fet. Però ara, en els 
seus camps (o sigui, en els camps 
que ja no eren comunals, sinó que 
eren propietat dels homes que no 
volien cultivar les terres). Sota la 
presumpció que el treball de les 
dones és perfectament elàstic i 
que per tant es pot més que du-
plicar sense que passi res, es va 
aconseguir que (per evitar que les 
famílies passessin gana) les dones 
fessin el doble treball. Però a con-
dició d’un salari en les terres que 
abans cultivaven gratuïtament, 
mentre seguien fent el treball no 
remunerat en les terres marginals 
la producció de les quals es desti-
nava a la col·lectivitat. Quan final-
ment van arribar els representants 
de l’FMI per comprar les collites 
van ser informats que als costos de 

les llavors s’hi havien d’afegir uns 
sous derivats de la nova organitza-
ció de la propietat i la producció. 
Els economistes es van sorprendre 
molt d’haver de pagar salaris per 
un treball assalariat, però van fer 
els comptes i van arribar a la con-
clusió que, si el treball de les dones 
no era gratuït i voluntari o bé gra-
tuït per esclavatge, aquell arròs tan 
meravellós ja no era competitiu en 
els mercats internacionals.

Crec que podríem dedicar la 

resta de la tarda a analitzar to-
tes les violències i distorsions 
del procés, i encara ens faltaria 
temps: només la transmutació de 
la terra de propietat col·lectiva a 
propietat privada amb privació 
de les dones al mateix dret, la 
vulneració manifesta d’aquella 
vella consigna de “la terra per a 
qui la treballa”, especialment si 
és a títol col·lectiu, l’anteposar 
uns interessos comercials aliens 
a les necessitats d’alimentació de 
la pròpia societat, la dolorosa re-
vinclada que pateix una manera de 
viure, una cultura, unes jerarquies 
assumides i compartides, menys 

desiguals que les que vindran, i 
uns valors de convivència que ja 
estaven inscrits a l’ADN per uns 
altres que sols funcionen si es 
mantenen les velles solidaritats de 
base (que vol dir treball gratuït o a 
molt bon preu) del sistema anterior 
ens donarien les claus del que està 
passant ara també, però amb molta 
més sofisticació, trenta mil miralls 
deformants per fer-nos perdre, 
i una quantitat ingent de diners 
esmerçats en la construcció d’una 
ideologia feta a mida per gent que 
s’autoanomena intel·lectual, mer-
cenaris de qui millor els paga, per 
bombardejar diàriament i sistemà-
ticament els valors d’allò públic, 
d’allò col·lectiu.

Com podem donar la volta a la 
situació i reivindicar allò públic 
com a la manera natural i humana 
de viure?

Fer un sumatori potent de les 
reivindicacions “parcials” d’allò 
públic i transcendint l’horitzó 
temporal d’algunes reivindicaci-
ons que s’esgoten massa ràpid en 
el temps i l’espai si no es vinculen 
amb lluites germanes, però que es 
volen interessadament separades.

Què podem aportar nosaltres? 
Dempeus per la salut pública, 
entén la salut en un sentit positiu, 
no el contraposem al concepte de 
malaltia. Entenem que la Salut és 
una manera de viure autònoma, jo-
iosa, plena, solidària i harmònica 

El camí segueix 
essent el de trencar 

barreres, el de la 
Mobilització social i la 
Mobilització política
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amb un o una mateixa, amb la resta 
de les persones, amb la terra i tot 
l’entorn. Nosaltres ens guiem per 
tres objectius fonamentals:

1La defensa del caràcter PÚ-
BLIC del sistema nacional de 
salut. En forma argumentada 
des del rigor científic i l’inte-
rès col·lectiu, la bondat social, 
la justícia política i l’oportu-
nitat del moment, defensant la 
universalitat i la qualitat del 
sistema públic de salut.

2 Participació social, “em-
poderament” i co-decisió, 
incorporant el gran ventall de 
potencialitat de la xarxa de 
societat civil organitzada, les 
associacions que lluiten per 
una vida millor i els grups 
d’ajuda. La salut, naturalment 
pública per essència i concep-
ció, sols ho pot ser si incorpora 
aquests agents socials sense 
preconceptes, ni sectarismes.

3 Enfocament interdisciplinari 
i de qualitat de les noves 
patologies emergents, moltes 
d’elles relacionades amb la 
violentació química de la na-
tura i la violació psicológica 
d’una manera de viure en 
societat que emmalalteix a 
les persones. Les mateixes 
causes que provoquen el canvi 
climàtic i fan emmalaltir els 
camps i enverinen les aigües, 
creen també noves formes de 
malalties.

El punt en comú que tenen les 
organitzacions que lluiten per 
allò públic és que aquí, igual que 
a Gàmbia, l’economia de les em-
preses passa per davant de les ne-
cessitats i la salut de les persones. 
Uns (per exemple, els de Som lo 
que Sembrem) parlen de Monsan-
to. Nosaltres podríem donar noms 
de laboratoris i medicaments que, 
dient que poden ser un remei, han 

portat moltes persones a la deses-
peració i al suïcidi. Per això no 
s’ha de tancar de cap manera la 
porta a persones i associacions que 
ens permeten descobrir i sumar el 
potencial humà que existeix, i la 
voluntat real de canviar les coses. 

Aquest potencial humà que ens 
fa conscients del poder que tenim 
quan creiem en nosaltres mateixos 
i ens ajuntem creient en el que 
diem, i parlem sense prejudicis. 
Això és el que des del feminisme 
se’n diu empoderament, i això és 

el que estan practicant avui a tot el 
món, aquests, dies, milers i milers 
de pagesos i ciutadans, des dels 
vinaters de França que protesten 
contra el canvi climàtic fins als 
pagesos de Mèxic (especialment 
a l’Estat de Sonora) que s’han 
constituït en un Foro Campesino 
i diuen no als transgènics quan el 
govern mexicà, fa poques setma-
nes, ha cedit a les pressions de la 
multinacional Monsanto. Aquest 
és el camí, el que marquen, també 
els pagesos de Sonora que defen-
sen la riquesa dels seus camps i 
del seu panís.

El camí segueix essent el de tren-
car barreres, el de la Mobilització 
social i la Mobilització política. 
I, en fer-ho, enfortir la transver-
salitat social i demostrar que no 
hi ha cap muralla de Xina entre 
la defensa del que sembrem i el 

El sistema s’ha 
especialitzat en 
frustrar que es 

construeixin maneres 
de viure alternatives
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que produïm, el que investiguem 
i el que ensenyem, la salut, la 
democràcia, l’economia al servei 
de les persones i la política en el 
sentit més noble de la paraula: 
el respecte a la terra i al que ens 
envolta, i la bona gestió --el bon 
govern-- del que és de tots, per part 
de tots i en interès de la immensa 
majoria de la població, dones, ho-
mes i infants, sense exclusions, en 
igualtat. Si em permeteu, aquesta 
és l’autèntica ecologia. Perquè no 
hi pot haver una gestió ecològica 
i sostenible del medi compatible 
amb l’explotació de la pagesia, de 
les treballadores i els treballadors, 
amb la doble i triple explotació 
de les dones, amb l’enverinament 
dels nostres cossos i del nostre 
aire, amb l’apropiació indeguda 
(la pirateria quotidiana) del que 
és de totes i de tots.

Pel que fa a la transversalitat te-
màtica hi ha camp per córrer i per 
donar-nos suport mútuament amb 
els sindicats, amb les associacions 
de veïns, amb totes les ONG i 
associacions cíviques que es re-
clamen d’una altra cultura social, 
d’una altra manera d’entendre la 
vida. Si alguna cosa he descobert 
en els anys de vida que porto és 
que hi ha molta gent amb necessi-
tats pròpies que són comuns i que 
li són negades per aquest sistema 
econòmic en el que vivim: el ca-
pitalisme.

A vegades es parla de desengany, 
de que no hi ha res a fer perquè 
no vivim en una democràcia real, 
sinó en una dictadura. Que el futur 
és pitjor... que tots els polítics són 
iguals... Que el sector privat sí 
que val i el sector públic és només 
burocràcia... Si em permeteu, la 
realitat no és tan barroera, encara 
que moltes vegades ho sembla: 
el que vivim és una tergiversació 
total de la realitat i una dictadura 
sobre les necessitats. I és veritat 
que moltes vegades sindicats, 
polítics que es diuen d’esquerra, i 
nosaltres també, no ens n’acabem 

d’adonar o no trobem la manera 
de treure-li la careta. El siste-
ma s’ha especialitzat en frustrar 
que es construeixin maneres de 
viure alternatives a l’afany de 
lucre d’uns quants, i el seu poder 
d’argumentació es manifesta i re-
sumeix en expressions tan cruels 
com ben escollides com les que 
ens va explicar Albert Hirschman 
fa uns quants anys:
La futilitat: Negar la gravetat de 
la necessitat i la seva mateixa evi-

dència, per fer-nos creure que la 
lluita no té sentit, i no s’ho val.

L’efecte pervers que podria pro-
vocar el fet de posar-hi remei: in-
tenten convèncer –i massa sovint 
ho aconsegueixen-- que és pitjor 
el remei que la malaltia (salut i 
pensions públiques = increment 
insostenible del dèficit públic, per 
exemple).

Incórrer en el risc, amb la llarga 
i aterridora enumeració de tots 
els mals que ens podrien caure al 
damunt si acabés per triomfar el 
que reivindiquen: que allò públic 
s’imposi sobre allò privat. (Manca 
d’eficiència, caiguda de la produc-
ció, ningú no investigaria… etc.)

Cal trobar la manera de donar la 
volta a aquests arguments cada 
vegada que se’ns posin per davant 
per frenar la nostra raó, i saber 
desemmascarar totes les maneres 
noves que s’inventen per “empas-
sar-se” uns quants poderosos el 
que és de tots. Cal fer pedagogia 
que es pot, i acollir sense sectaris-
mes totes les persones que tenen 
ganes de participar i posar-se 
dempeus per defensar una altra 
manera de viure, de pensar i de 
decidir… en definitiva, que hi ha 
molta gent que, si troba els instru-
ments, s’apunta a viure l’autèntica 
tasca humana d’empoderar-se i 
determinar el seu futur i el dels 
seus fills.

Reivindicar allò públic és molt 
més que reivindicar el dret a l’au-
todeterminació en un poble que 
fa anys que s’entrena fent-ho. És 
exercir realment el dret a l’autode-
terminació, i quanta més habilitat, 
capacitat i intel·ligència tinguem 
per ser més, per sumar i per no ex-
cloure, més aviat ho aconseguirem. 
Perquè, companyes i companys, 
som el que lluitem, i podem ser 
i serem el que vulguem si ens ho 
creiem, i si lluitem dem peus.

Hi ha gent que s’apunta 
a viure l’autèntica 

tasca humana 
d’empoderar-se i 

determinar el seu futur
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Michel Cibot 
Director General de Serveis de la Ciutat de Malakoff i membre de CIDEFE

Intervencions ciutadanes
en la gestió dels serveis públics

El tema d’aquesta taula rodona, 
quan el vaig rebre, sense més 
explicacions, traduïda al francès, 
no el vaig acabar d’entendre: “les 
experiències de participació en la 
gestió col·lectiva d’allò públic”. 
Ho vaig entendre millor tot llegint 
el programa de les jornades. El meu 
primer dubte es referia a la llen-
gua. Som europeus i parlem molts 
idiomes diferents. I nosaltres, els 
francesos, som bastant dolents en 
parlar diversos idiomes. He pogut 
comprovar sovint com els euro-
peus, fins i tot els que són veïns, 
no es coneixen massa bé! Tot i que 
el tema em va deixar dubtós, vaig 
pensar que era força interessant, 
aprofitant l’avinentesa, venir a 
compartir els meus dubtes sobre els 
serveis públics i la forma d’assu-
mir-los, un tema també constitutiu 
de la nostra identitat francesa.

Si la participació en la gestió 
dels serveis públics signifiqués 

la gestió per empreses privades 
en podria presentar molts casos. 
D’altra banda, hi ha obert un debat 
a França en l’actualitat al voltant 
de diversos temes, incloent, per 
exemple, el de la gestió de l’aigua. 
Estem parlant del “Sindicat de les 
aigües”, de gestió delegada o de 
control directe. Em vaig adonar 
que la paraula sindicat, en aquest 
cas, té un significat especial... El 

pes de les paraules és per tant 
d’una gran importància... Els in-
tèrprets són uns socis valuosos!

Els exemples presentats pels 
oradors anteriors expliquen bé el 
tema. Es tracta de modes de gestió 
de serveis a la població aplicats 
pel que nosaltres anomenem la 
societat civil: associacions, or-
ganitzacions no governamentals, 
però també a vegades els sindicats 
dels assalariats. Concretament es 
tracta d’una bona pràctica per al 
primer exemple presentat de la 
gestió d’una institució pública per 
una associació de veïns; per al se-
gon exemple es tracta d’una escola 
fundada per pares i mestres que 
va esdevenir una escola pública. 
Tenim exemples similars a Fran-
ça. N’esmentaré una desena que 
presentaré molt ràpidament. Però 
tot preparant les meves notes, vaig 
pensar que podríem passar el dia 
parlant d’exemples trobats a les 
36.000 comunes franceses. Una 
altra característica del nostre país, 
no sense relacions íntimes amb la 
qualitat de la democràcia!

Abans de presentar aquests exem-
ples concrets, m’ha semblat útil 
recordar breument que França 
compta amb una llarga tradició de 

Durant les jornades celebrades al local de la FAVB l’11 de desembre de 
2009 amb el títol Defensar allò públic és defensar la democràcia, Michel 
Cibot ens va explicar les experiències d’intervencions ciutadanes en la 
gestió dels serveis públics, en especial a la ciutat de Malakoff. Malakoff 
és una ciutat francesa mitjana de 30.000 habitants, que limita al sud 
amb París i té els problemes de la ciutat metropolitana degut a aquesta 
proximitat a París. A continuació podeu trobar la seva intervenció.
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gestió pública i de serveis públics. 
Al segle XIX es deia que els fran-
cesos seren tots funcionaris i els 
anglesos tots accionistes!

Aquesta llarga tradició de servei 
públic es remunta sens dubte a 
en Clovis (498) o potser a en 
Carlemany (768) o segur a en 
Philippe Le Bel (1285-1314). 
Però el nostre esperit públic es 
nodreix també de dret romà i de 
lliçons de filosofia de les demo-
cràcies gregues. També caldria 
parlar de dret canònic i medieval 
que no només ens ha deixat em-
premtes positives (Inquisició ...). 
La Revolució Francesa també 
ha contribuït en gran mesura a 
forjar un esperit públic fort i les 
estructures conseqüents.
De Clovis a Philippe Le Bel i 
durant els segles següents, la prin-
cipal motivació de l’acció pública 
va ser l’exèrcit. A fi d’ampliar les 
seves àrees, els reis de França van 
crear poderosos serveis públics: 
policia i ponts i dics especialment, 
per fer una xarxa de carreteres 
sòlida i segura per garantir el flux 
de tropes i mercaderies, tot i que 
la resta d’Europa utilitza sobretot 
les vies fluvials i marítimes. Tam-
bé s’hauria de parlar de les terres 
comuns, en què l’ús estava repartit 
i gestionat pels habitants.

A França la noció de servei pú-
blic està estretament lligada a 
la idea de l’interès general. El 
servei públic garanteix la igualtat 
entre tots els usuaris (que no són 
clients). També assegura des de 
fa més d’un segle la neutralitat 
dels serveis públics a través de 
la laïcitat. Qualsevol ciutadà pot 
fer ús dels serveis públics sense 
distinció.

Econòmicament, el servei públic 
òbviament escapa a les regles 
del mercat. Ha de comunicar la 
mateixa taxa a tots els usuaris 
independentment de la seva lo-

calització geogràfica (igualtat). 
L’exemple de correus és interes-
sant. Va ser creat sobre la base 
d’aquesta concepció francesa del 
servei públic el 1470.

En el terreny polític, es tracta de 
garantir el laïcisme i finalment 
fer d’aquest concepte una manera 

d’empreses públiques com la con-
cessió administrativa Renault.

Seria interessant discutir més 
a fons sobre aquests temes per 
intentar elaborar un concepte 
europeu de servei públic, veure 
l’evolució cap als serveis públics 
mundials per gestionar per exem-
ple problemes com l’aigua. Les 
Nacions Unides hi podrien trobar 
un interessant nou paper!

Aquests serveis es duen a terme 
d’acord amb les normes de dret 
públic i donen feina als agents 
públics, és a dir, agents que no 
depenen del conveni de treball 
comú de les empreses privades 
sinó que s’adapten a les seves lleis 
específiques. Aquests estatuts i 
el conjunt del sistema públic són 
considerats com a garanties de la 
democràcia... No obstant això, en 
termes de compres, des de fa unes 
dècades el requisit de la posada en 
comú ha portat la gestió pública a 
adaptacions més o menys preocu-
pants... En tots els casos, aquesta 
gestió encara es distingeix de les 
lògiques econòmiques privades 
basades únicament en la rendibi-
litat econòmica a curt termini i en 
la competència.

Els estatuts públics es divideixen 
en tres branques principals: l’ad-
ministració de l’Estat, l’adminis-
tració hospitalària i l’administra-
ció territorial. Una part n’és comú 
(tronc comú).

En aquest context de forta pre-
sència del servei públic en què 
les coses passen sobre el terreny, 
en la gestió quotidiana, els serveis 
públics prop de les nostres ciutats 
es gestionen de manera diferent i 
la intervenció dels ciutadans està 
lluny de ser menyspreable.

L’administració territorial funci-
ona principalment en concessió 
administrativa, és a dir que el ser-

d’organització de la societat lliure 
de referències religioses i per tant 
capaç d’acollir tothom. Insisteixo 
en aquesta qüestió de la laïcitat 
perquè té gran importància per als 
francesos.

El servei públic és objecte d’una 
profunda connexió per part d’una 
gran majoria dels francesos. 
Aquesta afecció dels ciutadans 

francesos al seu servei públic 
podria suggerir que en última 
instància no estan massa interes-
sats en la intervenció directa en la 
gestió dels serveis. Però després 
de la Segona Guerra Mundial, els 
mecanismes de gestió pública han 
conegut un creixement més gran. 
S’han enriquit amb serveis públics 
industrials i comercials i també 

Els reis de França 
van crear poderosos 
serveis públics: com 
policia, ponts i dics
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vei està garantit pels funcionaris 
públics en virtut de regulacions 
públiques. Però també es pot dur a 
terme per part d’una empresa pri-
vada o fins i tot per una associació 
(Llei del 1901). No he estudiat si 
existeix una llei similar fora de 
França. No obstant això, és molt 
important per a nosaltres, ja que 
ha establert el dret d’associació 
que, sota Napoleó III, no fa tant 
de temps, no estava reconegut. El 
dret d’associació és també molt 
important pel que fa a les diferents 
funcions dels voluntaris en la vida 
local. (No obstant cal tenir cura 
de les derivacions del que que jo 
anomenaria neo-empreses...).

La gestió dels serveis públics per 
part dels ciutadans a través d’asso-
ciacions s’ha desenvolupat durant 
els últims trenta anys en àrees molt 
diferents. Especialment en serveis 
destinats als infants, però no no-
més. Per als nens, ens trobem amb 
aquest sistema de guarderia fora 
de l’horari escolar. Sens dubte, cal 
aclarir que les ciutats d’esquerres 
tendeixen a escollir la gestió ad-
ministrativa i les ciutats de dretes 
més aviat estructures privades que, 
en l’àmbit considerat, poden ser 
associacions, sense que la diferèn-
cia sigui massa forta!

Passo a donar-vos alguns exem-
ples ràpids en una dotzena d’àm-
bits. Tranquils, no dedicaré massa 
temps a cadascun d’ells. Només 
vull mostrar la diversitat i, en úl-
tima instància, la multiplicitat de 
casos i situacions.

En l’àmbit de la infància per 
exemple, com la llar d’infants per 
al matí de les escoles primàries 
(llar d’infants abans de començar 
l’escola) he vist intervenir a la 
meva ciutat una associació creada 
pels pares (associació constituïda 
de conformitat amb una llei del 
1901) i amb el suport financer de 
l’ajuntament (subvenció). Després 

de diversos anys de l’experiència 
aconseguint un gran èxit, els pares 
voluntaris entusiastes al principi, 
però cada vegada menys nom-
brosos en voler ser al capdavant 
de l’associació i trobant massa 
pesada la gestió del personal 
(monitors) van voler passar a una 
gestió pública administrativa. 
L’ajuntament ha acceptat aquesta 

nova responsabilitat. El sistema té 
les seves limitacions: la ciutat no 
pot respondre a totes les iniciati-
ves associatives i transformar-les 
totes, després d’alguns anys, en 
serveis municipals.

En l’àmbit de la primera infàn-
cia, disposem principalment de 
llars d’infants gestionades per 
les autoritats locals (municipis 
o departaments), però ara van 
apareixent cada vegada més llars 
d’infants parentals creats, com 
en l’exemple anterior, per alguns 
pares associant-se i organitzant-se 
entre ells per tenir cura dels seus 
fills. També poden utilitzar una 
tercera persona que tingui cura 
dels seus nens a casa seva o a la 

casa d’un dels pares o en un lloc 
específic. Hi ha moltes possibles 
variacions.

En els darrers anys, es multipli-
quen les guarderies d’empresa i 
privades.

En el camp de l’educació, el 
nostre famós Ministeri d’Educa-
ció Nacional qualificat en el seu 
moment com a mamut per un mi-
nistre, coexisteix amb un sistema 
d’escoles privades, principalment 
religioses, la majoria de contracta-
ció amb el ministeri però que no 
volen esdevenir públiques. Les 
autoritats locals estan obligades 
a pagar a aquestes escoles im-
portants subvencions (la despesa 
per estudiant ha de ser la mateixa 
que per a la pública) per als graus 
elementals.

El finançament de l’àmbit privat 
per part del públic podria arribar 
a posar en qüestió el nostre prin-
cipi de laïcitat i portar-nos al risc 
d’errors totalment perjudicials... 
Les escoles associatives són poc 
freqüents en el nostre país però 
s’esdevé que les més grans inno-
vacions pedagògiques (Frenay) no 
han prosperat en allò públic, per la 
qual cosa s’ha produït la creació 
d’escoles privades progressistes.

En el sector econòmic, la inter-
venció ciutadana no està absent. 
Puc recordar les SCOP (societats 
cooperatives obreres de produc-
ció). Aquest tipus de gestió és 
més utilitzat en casos de dificultat 
d’una empresa que per a una nova 
creació. Al meu poble, una petita 
empresa de mecànica en crisi fa 
uns vint anys va ser recuperada 
pels seus treballadors sindicats a la 
CGT. Va ser salvada i encara viu. 
No és el sindicat en si mateix el 
que gestiona la cooperativa, però 
va crear l’estructura adaptada amb 
un estatut específic en virtut de la 
llei: la SCOP.

Econòmicament,
el servei públic 

escapa a les regles 
del mercat
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Una empresa de treballs públics 
també es gestiona d’aquesta 
manera.

El lloc dels treballadors en aquest 
tipus de gestió és, òbviament, 
molt diferent del que és en una 
empresa privada, en particular en 
matèria de seguiment de comptes 
i participació en les decisions 
estratègiques.

Aquest estatut també pot funcio-
nar per a grans grups. Així doncs, 
els empleats de les botigues Darty 
han assumit la gestió de la seva 
empresa.

En l’àmbit cultural, les ciutats es 
posen sovint d’acord amb associa-
cions (arts plàstiques, música) per 
a cursos, activitats, espectacles, 
etc...

En l’àmbit de les cooperacions 
internacionals descentralitza-
des, de la mateixa manera, les 
associacions intervenen sovint. 
La forma més antiga: el comitè 
d’agermanament.

En l’àmbit de l’esport. Segueixo 
amb l’exemple de la meva ciutat. 
(USMM). Lliure disponibilitat dels 
estadis i gimnasos que pertanyen 
a la ciutat. Clubs esportius orga-
nitzats de forma associativa amb 
més de 25 disciplines. Aquesta 
associació agrupa 3.500 membres. 
Exerceix un paper important en 
la definició de la política pública 
esportiva de la ciutat. Organitza 
escoles de futbol, d’handbol, de 
judo, etc... També intervé molt pel 
que fa als nens, els adolescents i 
els adults joves.

En l’àmbit de l’habitatge: La 
intervenció ciutadana existeix en 
aquest àmbit però en els habitat-
ges socials. Algunes associacions 
gestionen entitats propietàries 
d’habitatges socials que jo qua-
lificaria de normals. Són enca-

ra més nombroses en l’àrea de 
l’allotjament per a les persones 
amb dificultats. Els mitjans de 
comunicació es refereixen regular-
ment a les mesures espectaculars 
adoptades per exemple per una 
associació anomenada DAL (Dret 
a l’Habitatge). Algunes associaci-
ons intervenen només en el terreny 
concret de la recerca de solucions, 

altres són més de la reivindicació.  
Aquest àmbit de l’habitatge per als 
més pobres confirma evidentment 
la causa humanitària que involucra 
molts dels nostres conciutadans.

En l’àmbit de la salut: Un nom-
bre de centres de salut també 
són gestionats per associacions. 
Aquest sistema existeix a d’altres 
llocs, per exemple al Japó. En 

forma de cooperativa. 4 milions 
de membres amb clubs de salut 
en els barris a càrrec dels metges, 
infermeres, dentistes, osteòpates, 
etc... d’aquesta cooperativa.

Fins aquí els meus exemples. Per 
acabar, voldria esmentar una nova 
forma de participació ciutadana: 
Des de fa alguns anys, una llei 
(Llei N º 2002-276, de 27 de febrer 
de 2002) va crear juntes de veïns 
(obligatòries per a les ciutats de 
més de 80.000 habitants, però 

possibles a les ciutats més petites, 
en particular en els suburbis).

Aquests consells tenen com a ob-
jectiu participar en el desenvolu-
pament de projectes públics, con-
tribuir a la definició de programes 
estructurals, la planificació urba-
na, etc. També poden contribuir a 
la implantació de serveis. Encara 
no tenim prou marge de temps per 
veure si aquests consells de barri 
substituiran els mitjans més tradi-
cionals dels quals he parlat. Potser 
se substituiran a les organitzacions 
polítiques en les quals l’activitat 
als barris és menys important del 
que era fa trenta anys.

Per dotar novament d’energia 
aquestes organitzacions sens dubte 
ens hauríem de preguntar sobre 
els seus valors fonamentals, com 
ara la pau . La pau és sens dubte 
el principal valor de l’arquitectura 
del moviment progressista, ja que 
va aparèixer després de la Primera 
Guerra Mundial.

La SFIO (Secció Francesa de la 
Internacional Obrera) va deixar 
pas en gran mesura als guerrers 
(després de l’assassinat d’en Jau-
rés el 1914), el corrent pacifista va 
tornar amb força els anys 1917-
1918 i l’aspiració a la pau va unir 
realment la classe obrera mundial 
al voltant de la classe obrera russa 
la qual, sobre aquesta base, va 
trobar la força per guanyar la seva 
revolució davant d’una aristocrà-
cia depravada, adepta a la traïció 
a Europa i una burgesia rendista i 
colonialista poc inspirada!

Reconciliant-nos amb aquestes ar-
rels, és sens dubte possible tornar 
a donar a les nostres velles vinyes 
humanes contaminades per l’au-
toritarisme i la malaltia del poder 
una nova força que es construiria 
en els serveis públics renovats per 
satisfer totes les necessitats fona-
mentals dels éssers humans.

Per als nens, ens 
trobem amb aquest 

sistema de guarderia 
fora de l’horari escolar

Al segle XIX es deia 
que els francesos eren 

tots funcionaris i els 
anglesos, accionistes!
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María Martínez Iglesias
Sociòloga

Beijing, 15 anys d’una revolució silenciosa!

Les Conferències Mundials sobre 
la Dona, que organitza l’ONU 
quinquennalment des de l’any 
1975, marquen les línies de la 
política de gènere en l’àrea inter-
nacional. Fins al 1995 la filosofia 
de les polítiques d’equitat era 
afegeixi dones i remogui. Però 
la Quarta Conferència Mundial 
celebrada a Pequín va suposar un 
canvi substancial en com s’havia 
d’enfocar la lluita contra la des-

igualtat. Primer, perquè va tenir un 
èxit rotund de participació. Hi van 
anar representants de 189 països. 
Segon, perquè es va aprovar una 
plataforma d’acció amb punts 
concrets d’actuació: pobresa, 
educació i capacitació, violència, 

conflictes armats, economia, par-
ticipació en el poder i en l’adopció 
de decisions, els mecanismes 
institucionals per al progrés de la 
dona, els drets humans, mitjans 
de comunicació, el medi ambient 
i la infància. I tercer, i més impor-
tant, les polítiques de gènere van 
donar un tomb. Ja no era qüestió 
de fer-nos objecte passiu d’ajudes 
o d’introduir cegament a les ins-
titucions sinó de qüestionar si la 
vida pública permetia participar 
persones amb responsabilitat de 
cura, amb trajectòries vitals i 
amb prioritats diferents de les de 
l’home públic. No era qüestió que 
les nenes deixessin els laterals dels 
camps de futbol per jugar com a 
davanteres, sinó de qüestionar-se 
perquè el camp de futbol i les prio-
ritats masculines havien d’ocupar 
el centre de l’interès general. Bei-
jing va enviar les persones parti-
cipants de tornada a casa amb una 
conclusió clara i comú: la societat 
havia de ser revisada des dels seus 
fonaments.

La influència de Pequín es pot no-
tar en la generalització de concep-
tes com transversalitat o apodera-
ment, amb la multiplicació de les 
notícies que tenen a veure amb les 
desigualtats o amb la visibilització 
de problemes abans ocults com la 
violència vers les dones o la discri-
minació salarial. Espanya i Cata-
lunya s’han recolzat en moltes de 
les seves polítiques d’igualtat en 
els acords de Beijing. Importants 
lleis relacionades amb la igualtat 
aprovades en els últims anys com 
la llei integral contra la violència 
de gènere, la llei orgànica per a la 
igualtat efectiva entre homes i do-
nes o la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, 
enuncien en els seus preàmbuls les 

En aquest article l’autora, 15 anys després de la Conferència Mundial 
sobre la Dona, de Bejing que va suposar un canvi en com s’havia 
d’enfocar la lluita contra la desigualtat, manifesta la necessitat de les 
mesures d’acció positiva envers les dones  i es reafirma en l’actualitat 
del feminisme.

A Beijing es va aprovar 
una plataforma 

d’acció amb punts 
concrets d’actuació
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mesures adoptades l’any 1995 i les 
posteriors revisions. Precisament 
aquest any s’han reunit a Nova 
York institucions i activistes per 
veure per tercera vegada els èxits i 
els desafiaments en l’acompliment 
de la Plataforma de Beijing.

Les conclusions mostren que 
el gran avenç l’ha constituït 
l’increment de les taxes d’educació 
de les dones, però queden encara 
molts problemes sense resoldre. A 
la pàgina web de Unifem s’hi pot 

llegir: cada any, 536.000 dones 
i nenes moren com a resultat de 
complicacions durant l’embaràs, 
el part o posteriors al part, la 
gran majoria en països en vies 
de desenvolupament. La violèn-
cia contra les dones i les nenes 
és una pandèmia internacional, 
amb un percentatge de fins a un 
70 per cent de les dones que han 
experimentat violència al llarg de 
la seva vida. L’accés als mercats 
laborals i a treballs decents con-
tinua sent limitat per a les dones. 

Segons les estimacions, el 2008 
un 52,6 per cent de les dones 
formava part de la força labo-
ral, en comparació amb el 77,5 
per cent dels homes. Les dones 
tenen, amb més freqüència que 
els homes, salaris baixos, baixos 
estatus laborals i llocs de treball 
vulnerables, amb protecció social 

o drets bàsics limitats o absents 
per complet. Un gran percentatge 
de les dones que formen part de la 
força laboral segueixen treballant 
en l’economia informal. Es man-
tenen seriosos desafiaments a la 
participació plena i igualitària 
de les dones en llocs destacats 
de presa de decisions. Les dones 
continuen sent responsables de la 
major part del treball de provisió 
de cures i domèstic. Aquesta forma 
desigual de compartir responsa-
bilitats afecta negativament les 
seves oportunitats educatives i 
d’ocupació, i limita la seva impli-
cació en la vida pública.

Sembla com a mínim curiós que 
davant d’aquestes evidències 
estadístiques alguns i algunes es 
preguntin si són necessàries les 
mesures d’acció positiva o si el 
feminisme continua tenint sentit.

El gran avenç l’ha 
constituït l’increment 

de les taxes d’educació 
de les dones
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Farooq Sulehria
Periodista

Traducció de Luis Juberías

Els dos Pakistans

Cap a on va Pakistan? Aquesta és 
una qüestió recurrentment plante-
jada en els mitjans de comunicació 
a nivell mundial arran l’abast dels 
atacs suïcides que han tingut lloc 
durant els darrers dos anys.

Si atenem al Pakistan Institute 
of Policy Studies, un think tank, 
a l’any 2009: Si sumem les víc-
times en atacs terroristes, els 
atacs de les forces de seguretat 
i els seus enfrontaments amb 
els militants, els enfrontaments 
intertribals i els atacs transfron-
terers de les forces dels EUA 
i l’OTAN a Fata, obtenim un 
nombre total de 12,632 persones 
mortesi 12,815 ferides. 

No són els mortals atacs suïcides 
a la província de frontera els que 
han despertat el panic mundial. 
Aquests atacs s’han convertit 
en un titular habitual més. Molt 
menys sagnants però altament 
simbòlic han estat l’assalt fidayee 

a l’equip visitant de cicket de 
Sri Lanka,o el traumàtic assalt 
del 10 d’octubre de l’any passat 
al gelosament protegit quarter 
general de l’exèrcit (GHQ). Du-
rant el mateix mes, un atac a la 
Universitat Islàmica Internacional 
a Islamabad, va portar a tancar 
durant com a mínim una setmana 
les institucions educatives gairebé 

a tot Pakistan.Ciutadans espantats, 
particularment a la gran ciutat, no 
s’atreveixen a sortir de casa seva 
si no és estrictament necesari. 
Els comerciants es queixen de la 
dràstica reducció del nombre de 
clients. Els cinemes, cafès i res-
taurants estan deserts. 

Els militars, no obstant, sota la 
pressió dels EUA van llançar un 
un gran nombre d’operacions 
contra els Talibans. Però ho van 
fer a contracor, doncs els han 
estat patrocinant durant 30 anys. 
operations against Taliban. 

Tindran èxit els militars?. Abans 

El 20 de novembre de 2009 a les jornades Nous escenaris de guerra. 
Guerra i lluita per la pau en un nou escenari internacional, vam comptar 
a la taula rodona titulada Responsabilitat de les grans potències en els 
conflictes regionals amb la contribució de Farooq Sulehria. A continuació 
reproduïm el material que va preparar per a l’ocasió a propòsit de la 
situació política a Pakistan.
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de respondre aquesta qüestió, ne-
cessitem definir l’èxit. Si l’èxit és 
assegurar Sud Waziristan, l’exèrcit 
tindrà èxit. Si l’objectiu és elimi-
nar els Talians, la resposta és que 
NO. L’exèrcit que bombardeja els 
militants a Sud Waziristan, els pa-
trocian al Punjab i altres parts del 
país. L’ ofensiva de Waziristan és 
una operació selectiva contra els 
Talibans que estan fora de contoal. 
Són, des del punt de vista dels mi-
litars, Talibans “dolents”. Aquells 
que lluiten les forces dels EUA 
no necessiten preocupar-se. Són 
“bons” Talibans. Aixímateix, dis-
fresses com Jaish-e-Muhammad 
i Laskar-e-Tayyaba, construïdes 
per l’exèrcit indi per desagnar la 
Índia a Caxemira, mantenen una 
total impunitat. Les infrastructu-
res jihadistes, que comprenen els 
Maskars (camps d’entrenament) i 
Madrasses (escoles coràniques), 
no són desmantellades. Una part 
de la premsa pakistaní has posat 
en evidència repetidament el nexe 
entre militars i Talibans. 

Els mitjans pakistanis dominats 
per la dreta religiosa, no obstant, 
han estat en general simpatitzants 
dels Talibans i fins molt recent-
ment els han glorificat com la 
resistència pashtun contra l’impe-
rialisme nordamericà. Pel contrari, 
els Talibans són vistos per la majo-
ria dels pashtuns de Pakistan com 
una amenaça a la cultura pashtun, 
l’economia, el progrés i la pau. A 
diferència de molts esquerranistes 
i islamistes que pinten els Talibans 
com una força de resistència, els 
pashtuns de Pakistan es pregunten 
perquè els Talibans els massacren 
i bombardejen les seves escoles 
si volen alliberar Afghanistan. 
Els pashtuns no volen deixar-se 
barbes i deixar d’enviar les seves 
noies a l’escola per “l’allibe-
rament d’Afghanistan’’ que els 
Talibans volen portar a terme. De 
fet, la destrucció de l’economia, 
el bombardeig d’escoles deisant 

a 100.000 noies sense educació i 
altres accions absurdes en el nom 
de la Sharia han fet els Talibans 
molt impopulars.

Que els Taliban han perdut sim-
paties és evident doncs els partits 
de dreta i islamistes, així com els 

columnistes o presentadors que 
excusaven els Talibans, ara tro-
ben impossible defensar la seva 
violència irracional. Alguns inclús 
s’han tornat contra els Talibans, al-
tres s’escuden darrera de teories de 
la conspiració (donant la culpa a la 
Índia, EUA o inclús Israel d’estar 
darrera dels Talibans).

Però els suport de les masses o la 
imatge pública no és la preocupa-
ció dels Talibans. Ells no estan fent 
una campanya electoral. Són una 
banda de guerrers compromesos 
amb el que creuen, la Jihad. Per 
això, el creixement o enfonsament 
de la popularitat dels Talibans no 
explica la força del fenòmen. És 
la pobresa, el patrocini estatal, 

l’agressiva intervenció dels EUA 
a la regió i els petrodòlars els que 
compten. Cada any, desenes de 
milers de graduats surten de les 
escoles coràniques. Un nombre 
important d’aquests graduats 
en fanatisme estan disposats a 
volar-se pels aires per la causa. 
Les escoles coràniques continuen 
alimentant els Talibans (la paraula 
Taliban significa literalment estu-
diants de les escoles coràniques). 
Aquestes escoles constitueixen la 
veritable amenaça.

Són també una amenaça a per 
les plantes nuclears pakistanís? 
En presència d’un exèrcit amb 
una força de mig milió d’efectius 
sembla molt poc probable. La 
única i poc probable possibilitat 
és que el general Kayani, el cap 
militar, sigui deposat en un cop 
militar per oficials islamistes ra-
dicals que busquin el control de 
les armes nuclears. Aquests isla-
mistes de l’exèrcit, no obstant, no 
tenen gairebé cap possibilitat de-
but al seu creixent isolament entre 
les files dels més joves. A més, 
la direcció de l’exèrcit, ocupada 
en restaurar la seva imatge molt 
deterioada durant la dictadura 
de Musharraf,no donarà cap cop 
en el pròxim futur. L’estat podrà 
aturar l’actual onada d’atacs 
suïcides. La classe dominant no 
donarà l’estat en safata a una 
banda de fanàtics. Però Pakistan 
continurà en una situació sem-
blant a la guerra civil.

Això és el que un troba de Pakistan 
a tots els titulars de portada. Hi 
ha un altre Pakistan que reemer-
gint aquest darrers deu anys. Un 
Pakistan que es troba a faltar als 
mitjans occidentals: moviments 
socials, lluites sinicals, moviments 
de dones, camperols o batalles de 
la societat civil. Durant els darrers 
deu anys, el procés de privatitza-
ció s’ha aturat. Ni la dictadura de 
Musharraf , ni el govern escollit 

Si sumem les víctimes, 
obtenim un nombre 

total de 12.632 
persones mortes i 

12.815 ferides
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Musharraf, temerós que la Cort 
Suprema, presidida pel resti-
tuït Iftikhar Chaudhry, pogués 
anar contra ell, va declarar estat 
d’emergència el 3 de novembre 
de 2007 alhora que suspenia a 
vuit jutges de la Cort Suprema, 
incloent Iftikhar. Això va portar a 
la dimissió en senyal de protesta 
de 60 jutges del la Cort Superma 
i l’Alt Tribunal. A l’octubre de 
2007, Benazir Bhutto, després 
d’arribar a un acord amb Mus-
harraf, va tornar des de l’exili. 
El tracte va ser impulsat pels 
EUA. El pla dels EUA era assig-
nar a Benazir Bhutto el paper de 
primera ministra, de manera que 
pogués mobilitzar recolzament 
per l’impopular “guerra contra el 
terror” mentre Musharraf havia 
de conduïr l’operació militar sen-
se regles contra els “terroristes”. 
Benazir va ser assassinada el 27 
de desembre de 2007, donant 
lloc a una vaga general de cinc 
dies a Pakistan. El país estava 
paralitzat. Musharraf hauria estat 
ajusticiat si Condoleeza Rice no 
hagués trucat el vidu de Bhutto, 
Asif Ali Zardari, ara president de 
Pakistan, perquè cooperés amb 
ell i participés en les eleccions 
que Musharraf es va veure for-
çat a convocar debut al creixent 
moviment democràtic. El resultat 
de les eleccions generals de 18 
de febrer de 2008 va ser un cop 

una setmana, però volia assegurar 
una “sortida segura” del país. El 
sentir popular a Pakistan era tenir-
lo com a responsable de violacions 
de la constitució, corrupció, així 
com assassinats i desaparicions 
en el nom de la “guerra contra el 
terror”. Un judici l’hauria conduït 
a la pena de mort. Encara que els 
seus mentors de Washington el 
van abandonar, van assegurar-li, 
tot i que tard, una “sortida segura” 
del país. Era, de fet, un missatge 
per a altres dictadors del Tercer 
Món de que Washington asse-
gura una sortida segura als seus 
sàtrapes, inclús quan han estat 
humiliats i desplaçats del poder. 
Musharraf va començar a perdre 
el control del poder en març de 
2007, quan va destituïr el Presi-

dent de la Cort Suprema, Iftikhar 
Chaudhry. Aquesta autoritat ju-
dicial havia esdevingut popular 
entre les masses per les seves 
decissions radicals contra la pri-
vatització, a favor de les dones 
i en temes medioambientals. La 
seva destitució va alimentar un 
moviment de masses per la seva 
rehabilitació, que de fet era un 
moviment per la restauració de 
la democràcia. Musharraf es va 
veure forçat a restituïr-lo en el seu 
càrrec el 20 de juliol de 2007.

Mentre, el mandat presidencial 
de Musharraf haviat finalitzat. 
Llavors, s’havia fer reelegit amb 
mitjans inconstitucionals. La 
seva reelecció, aprovada pels 
seus amics a la Casa Blanca, era 
vista com il.legal al Pakistan. 
I va ser desafiada als tribunals. 

recentment han estat capaços de 
privatitzar cap empresa. Encara 
que cada moviment es mereix una 
menció, només les tres lluites més 
importants estan desenvolupades 
més abaix. 

un dictador Humiliat

Tot van ser abraçades i celebra-
cions al Pakistan el 18 d’agost de 
2008. Després de nou llargs anys 
el general Musharraf havia estat 
humiliat per les masses. La histò-
ria es repetia un altre cop: un altre 
cop un dirigent militar recolzat 
pels EUA havia de renunciar da-
vant un moviment democràtic de 
masses. No importa que aquestes 
imatges no fossin emeses per la 
CNN. No importa que en els mit-
jans corporatius es predís el caos a 
Pakistan després de Musharraf en 
comptes de glorificar el moviment 
de juristes que va sacsejar Pakistan 
i va forçar Musharraf a dimitir.

Milers de persones en tot Pakistan 
van prendre els carrers per repartir 
caramels així que Musharraf va 
anunicar la seva dimissió en una 
compareixença no programada 
televisada a nivell nacional. Si no 
hagués dimitit, hauria estat des-
tituït pel parlament. Així doncs, 
la dimissió de 18 d’agost no va 
agafar de sorpresa el poble de Pa-
kistan. Hauria d’haver dimitit feia 

La pobresa, el patrocini 
estatal, la intervenció 

dels EUA a la regió i els 
petrodòlars expliquen 

els Talibans
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democràtic contra un dictador 
militar. El partit que recolzava 
Musharraf: PML-Q va perdre 
estrepitosament. Una coalició de 
quatre partits, dirigida pel PPP de 
Benazir Bhutto va formar govern. 
El nou govern va ser emplaçat 
una i altra vegada a cooperar 
amb Musharraf, doncs encara 
era l’home dels EUA a Pakistan. 
El PPP, que havia abandonat feia 
temps les seves tradicions de 
resistència, va obeïr les ordres 
dels EUA. Això va molestar les 
masses que volien a Iftikhar 
Chaudhry a la Cort Suprema i 
a le Musharraf fora de la presi-
dència. El soci de coalició del 
PPP, el PML-N, dirigit per l’antic 
primer ministre, Nawaz Sharif, 
va deixar la coalició en protes-
ta, com si el partit hagués anat 
a les eleccions amb la promesa 
de restablir els jutges deposats.. 
Mentre, les impopulars polítiques 
econòmiques del nou govern 
dirigit pel PPP van portar a la 
seva pèrdua fulgurarant de po-
pularitat. 

La caiguda de la popularitat del 
nou govern va animar Musharraf. 
Va començar a buscar recolza-
ment entre els dissidents del PPP 
i les forces d’oposició per fer fora 
els governants del PPP. Si la coa-
lició dirigida pel PPP no hagués 
pres la decissió de deposar Mus-

harraf, ell podria haver decidit 
acabar amb el govern de coalició 
liderat pel PPP. Tenia els poders 
constitucionals per dissoldre el 
parlament o destituïr el govern. 
El PPP, ara preocupat, va prendre 
la popular decissió per salvar la 
seva pell i per restaurar la seva 
popularitat. Així, Musharraf va 
adreçar el que seria el seu únic 
discurs popular el 18 d’agost. Ara 
viu en un exili no declarat.

el mancHester de pakistan 
sacsejat pel poder obrer

La tercera ciutat de Pakistan, 
Faisalabad, va viure una vaga 
única el 6 d’agost de l’any 2008. 
Una vaga dels patrons contra els 
treballadors. Els propietaris de les 
fàbriques tèxtils van anunciar un 
lockout. La raó: els treballadors 
estaven demanant un increment 
salarial del 20%. El govern de 

coalició dirigit pel PPP de Bhutto 
va prometre, en arribar al poder 
el 2007, un increment general del 
20% als salaris de tots els treba-
lladors. Però el sector privat ho 
havia refusat.

Faisalabad, la tercera ciutat del 
país, és coneguda com “Manches-
ter de Pakistan” debut a la seva in-
dústria textil. Hi ha més de 12.500 
telars amb més de mig milió de 
treballadors.

El 28 de juliol de 2009 amb la cri-
da del Moviment de treballadors 
Quami (LQM), tots els treballa-
dors dels telars van anar a la vaga i 
van organitzar una gran manifesta-

ció per pressionar per l’increment 
salarial. Els patrons van accedir a 
entrar en negociacions. Tres ron-
des de negociació van ser inútils. 
Els patrons arguementaven que 
debut a la crisi no podein atendre 
un 20% d’increment 

Els patrons van posar anuncis 
a tota la ciutat dient que LQM 
era una organització terrorista i 
que el govern havia de prendre 
nota i prohibir-lo. La dirigència 
del LQM, en resposta, també va 
posar anuncis i pancartes dient 
“demanar la pujada dels salaris no 
és terrorisme, els treballadors són 
també éssers humans”. 

La indústria tèxtil contribueix 
significativament al PIB del país 
(del 8 al 9%) i contribueix al 60% 
de les exportacions totals del país, 
amb un volum de cinc milers de 
milions de dòlars cada dia.

La majoria de les unitats produc-
tives tenen personal assalariat i 
els patrons no han registrat els 
treballadors al Departament de 
Seguretat Social.

Els patrons rebutgen pagar 2 
dòlars al mes al Departament de 
la Seguretat Social. A canvi, els 
treballadors podrien tenir sanitat 
gratis a alguns hospitals i altres 
beneficis menors. No hi havia, 

Ni la dictadura de 
Musharraf, ni el govern 

escollit recentment 
han estat capaços de 

privatitzar cap empresa
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fins fa poc, ni sindicats ni sindi-
cats grocs.

Va ser en aquest contex, que LQM 
va començar el seu treball el 2004 
i s’ha convertit en l’organització 
dels treballadors tèxtils. Ha or-
ganitzat diverses manifestacions, 
marxes, campaments en vagues 
de fam, ocupació de departments 
laborals i altres accions militants 
durant els darrers cinc anys.  
El LQM va produïr titulars per 
primer cop el 2007, quan, el 3 de 
desembre, el 80% de mig milió de 
treballadors tèxtils a Faisalabad 
van seguir la vaga. Els treballa-
dors demanaven seguretat social 
i el final de l’estat d’excepció 
declarat perl General Musharraf. 
Aquesta va ser la més gran ma-
nifestació dels treballadors del 
tèxtil en una dècada.

També en 2007, 15.000 treballa-
dors del tèxil, inspirat i organitzat 
pel LQM a la ciutat veïna de Go-
jra, van seguir una vaga de 39 dies. 
Van guanyar la seva reivindicació 
d’increment salarial (d’1.6 a 2.6 
dòlars al dia). Aquesta va ser la 
primera pujada de sous pels treba-
lladors del tèxtil en 18 anys. 

Faisalabad té una història de 
mili tància de classe treballadora. 
Durant 1968, Pakistan estava 
convulsionat per un moviment 
democràtic encapçalat pels ra-

dicals d’esquerra, la ciutat de 
Faisalabad estava dirigida pels 
treballadors. Durant mesos va 
ser dirigida com un estat obrer. 
Després dels retrocessos del 80s 
, el moviment obrer està de nou 
present. La lluita dels treballadors 
del sector tèxtil inspira també 
altres sectors. Per exemple, els 
treballadors de dos factories su-
creces de les immediacions van 
protagonitzar una vaga l’estiu 

passat. Una de les factories pertan 
a Nawaz Sharif, ex-primer minis-
tre. Els treballadors en vaga van 
guanyar les seves demandes per 
un increment salarial i seguretat 
social. LQM vol concórrer a les 
eleccions.

els camperols contrataquen 
els militars

Una de les primeres qüestions que 
li va fer al General Musharraf el 
Washington Post quan va aterrar a 
Nova York el 2002 va ser sobre els 
enfrontaments entre camperols i 
paramilitars al districte d’Okara.

L’administració colonial britànica 
va proposrcionar terra als campe-
rols en 1908 (aquestes colònies 
eren anomenades granjes mili-
tars) a Okara i altres districtes per 
produïr gra subsidiat i productes 
bàsics per a l’exèrcit britànic a 
l’Índia. Quan Pakistan esdevé 
independent, les granjes militars 
passen al Ministeri de Defensa i 
el govern provincial. L’Exèrcit 
controlava 26.274 quedant els 
restants 32,000 acres en mans de 
lae Punjab Seed Corporation. Les 
families que treballent les granjes 
són descendents dels qui van ser 
portats allí el 1908. El quaranta 
per cent d’ells són cristians. La 
fussió de l’exèrcit i l’estat virtu-
alment a tots nivells va significar 
que els generals actuen aquí com 
a terratinent col.lectiu, el major 
del país, determinant la vida 
d’una mica menys d’un milió de 
camperols. Els funcionaris solien 
hostigar i enganyar els camperols. 
L’objectiu d’aquesta explotació 
descarada, era expular els campe-
rols de la terra perquè pogués ser 
dividida en finques privades pels 
generals i brigadiers retirats. La 
expectativa era que els nous amos 
donariem ocupació com a sevents 
als camperols expulsats. 

A pesar de la misèria infligida a les 
seves famílies, els camperols van 
plantar cara als intents de dividir-
los per religió i es van mantenir 
units com un únic cos: l’Anjuman-
i-Muzaireen Punjab ( Organització 
de Camperols del Punjab ) o AMP, 
establert el1996. 

El juny del 2000, sense cap con-
sulta els terratinents de kaki van 
anunciar la conversió d’un sistema 
de compartir una part del producte 
a un sistema de rendes en diners. 
Els camperols estaven rabiosos.

Cada tarda havia assemblees in-
formals per discutir la resistència, 
on estaven involucrades totes 

Benazir va ser 
assassinada el 27 de 
desembre de 2007, 

donant lloc a una vaga 
general de cinc dies
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les aldees, amb les dones i els 
infants jugant un rol dirigent en 
aquesta intifada rural. Enfadats 
per l’acós diari, els camperols 
van rebutjar merament defensar 
l’statu quo amenaçat, sinó que 
van demanar la propietat de la 
terra que les seves famílies havien 
treballat per dècades. El seu lema 
va esdevenir Malkiyat ya Maut . 
Propietat o mort!

La primera protesta pública va 
tenir lloc el 7 d’octubre del 2000: 
una asseguda de mil camperols 
durant quatre hores davant l’ofi-
cina l’oficina del vicecomisari a 
Okara protestant contra la nova 
mesura. Dos dies després, el vi-
cedirector de les granjes militars 
va trucar al cap de la policia local 
i va informa-li que els camperols 
estaven desafiant amb violència i 
havien evitat als directors extreu-
re fusta. Els guardes de frontera 
i la força d’èlit dels rangers, que 
tenen com a principal missió 
evitar el contraband a la frontera 
amb Índia van arribar al poblat i 
van començar a reprimir els cam-
perols. Així com les dones i els 
infants van veure esl seus pares, 
germans i marits patint abusos 
i cops, van sortir de les seves 
cases tirant pedres a la policia, 
que va fugir. Els intents de les 
autoritats per dividir o comprar 

els camperols van ser un fracàs. 
Durant la primavera de 2002 les 
forces paramilitars i els rangers 
van obrir foc contra els campe-
rols que protestaven: set van ser 

abatuts. Okara estava donant lloc 
a titulars internacionals i AMP es 
va convertir en un nom quotidià 
a Pakistan. Aquest era el primer 
cop que la dictadura de Mushar-
raf havia estat posada en qüestió 

pels treballadors, doncs hi havia 
una confrontació directa entre els 
militars i els camperols.

Els camperols van rebutjar donar 
una part de la collita de cereals 
des de 2002 i virtualment po-
seeixen la terra encara que no 
s’ha aprovat res a nivell formal. 
Aparentment ens trobem davant 
una victoria dels camperols, 
però estan lluitant encara per la 
propietat legal de les terres que 
ocupen. El 29 de gener de 2010, 
el LQM i l’AMP tenen pensat fer 
un acte a Faisalbad. Aquest acte 
coincidirà amb el cinquè congrés 
del Partit Laborista de Pakistan, 
que va tenir un paper fonamental 
en impulsar i apropar tots dos 
moviments.

Els propietaris tèxtils 
van anunciar un 

lockout, els treballadors 
demanaven un 20% 

més de salari
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Camarada Jyoti Basu de Calcuta (1914-2010)
 

Frontpopulisme i democràcia a Bengala Occidental (Primera part)

El 1985 arribà a Londres un 
metge indi anomenat Aroup 
Chatterjee. Fins llavors, Chat-
terjee, natural de Calcuta, amb 
prou feines era conscient de fins 
a quin punt la seva estimada ciutat 
estava indissociablement lligada 
en l’imaginari mundial al nom de 
Mare Teresa. Per a aquest metge 
recentment emigrat a l’antiga 
metròpoli, el desconcert fou ma-
júscul. Com era possible que una 
religiosa catòlica de fama modes-
tíssima entre els calcutians hagu-
és entrat en el llenguatge comú de 
l’anglès com a sinònim d’infinita 
bondat? Fent memòria dels seus 
anys de joventut, Chatterjee no 
recordava ni una sola conversa on 
algú hagués esmentat mai el nom 
de Mare Teresa de Calcuta.

Per als indis, Calcuta no és una 
paraula que evoqui carrers plens 
de desvalguts per a qui l’única 
esperança és un exèrcit de va-
lentes monges salvadores. Cal-
cuta és coneguda per ser la ciutat 

més esquerrana del país, plena 
de banderes roges onejants, de 
sindicats poderosíssims i de cer-
cles d’agitació intel·lectual. Els 
pitjors estereotips sobre Calcuta 
són els que l’associen amb un 
excés de baralles intrapartidàries 
i d’intel·lectuals desenfeinats. Hi 
ha un refrany indi que afirma «Si 
tens un calcutià, tens un poeta; 
si en tens dos, tens un partit po-
lític i amb tres, tens dos partits 

polítics». L’eclipsament de Cal-
cuta per una monja reaccionària 
encengué l’ànim d’Aroup Chat-
terjee, qui començà un treball 
d’investigació que acabà publi-
cant-se anys després. El llibre 
de Chatterjee desmunta els mites 
creats al voltant de l’obra carita-
tiva de la Mare Teresa i n’exposa 
les pitjors misèries: ineficiència 
en la gestió de recursos, males 
pràctiques mèdiques elementals, 
foscos aliats en la seva promoció 
mediàtica internacional, èmfasi 
en la pregàries en comptes de la 
correcta cura de malalts, etc.1 

la calcuta roja plora la 
mort de jyoti basu

Si la Calcuta dels mitjans de co-
municació occidentals és la capital 
mundial de la caritat cristiana, la 
Calcuta real, en canvi, és la capital 
d’un estat indi tan important com 
Bengala Occidental (80 milions 
d’habitants), on els comunistes 
encapçalen el govern de Left 
Front (Front d’Esquerres) des de 
fa més de tres dècades. La figura 
central d’aquesta Calcuta fou, La notícia de la mort de Jyoti Basu el passat 17 de gener fou recollida 

per mitjans de comunicació d’arreu del món. Uns apunts biogràfics 
del mític líder de Bengala Occidental ens permetran fer un repàs a la 
història del comunisme indi. Un moviment polític poderós, però poc 
conegut entre nosaltres.

1 Chatterjee, Aroup, Mother Tere-
sa, the final verdict, Meteor Bo-
oks, Calcuta, 2003.
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The Economist resumia així les 
fílies i fòbies que despertà Basu 
entre els seus paisans: «Els homes 
de negoci que s’han enfrontat al 
sindicalisme militant de Bengala 
Occidental no tenen gaires coses 
bones a dir d’ell. (…) Però els 
camperols sense terra, beneficiaris 
del seu programa de distribució 
d’un milió d’acres de terra culti-
vable, l’adoraven; els vilatans que 
havien guanyat poder de decisió 
gràcies a la seva versió millorada 
de consells locals, els panchayati 
raj, el votaven amb entusiasme; i 
els usuaris del transport públic de 
Calcuta li podien agrair l’abarati-
ment dels tiquets».4

londres, els anys de forma-
ció en l’antifeixisme inter-
nacional

Uns apunts biogràfics sobre Jyoti 
Basu ens serviran per fer una ulla-
da a la història del comunisme de 
Bengala Occidental, un fenomen 
força desconegut entre nosaltres 
a causa de la distància geogràfica 
i cultural que ens separa. El líder 
històric del comunisme bengaloc-
cidental nasqué a Calcuta, el 8 de 
juliol de 1914. Basu va estudiar 
Dret a Londres, on va començar 
a militar l’any 1936, en plena 
efervescència de l’antifeixisme in-
ternacional. Els estudiants comu-
nistes indis, per bé que organitzats 
en el marc del Partit Comunista 
de la Gran Bretanya (PCGB), 
formaren els seus propis grups 
a Londres, Cambridge i Oxford. 
El jove Basu començà a assistir 
a cercles d’estudi marxistes, on 
tenia de mestres, entre d’altres, a 
Harry Politt, Rajani Palme i Ben 
Bradley. 

A Londres, es lliurà a una militàn-
cia frenètica i integral. El gruix de 
la seva feina política el dedicà a la 
Federació d’Estudiants Indis, on 
combinà les tasques organitzatives 
amb contribucions teòriques per a 

durant molts anys, Jyoti Basu. 
Cofundador del Partit Comunista 
de l’Índia (Marxista) [PCI (M)], 
Jyoti Basu fou primer ministre 
de Bengala Occidental de manera 
ininterrompuda durant vint-i-tres 
anys, des de l’arribada al poder del 
Front d’Esquerres el 1977 fins a la 
seva renúncia, el 2000.

La notícia de la mort de Basu, el 
passat 17 de gener, als 95 anys 
d’edat commogué tota l’esquerra 
índia. Ja durant l’agonia de les set-
manes prèvies, el seu precari estat 
de salut havia mantingut despert 
l’interès popular. Les portades dels 
diaris locals incloïen els darrers 
comunicats de premsa de l’equip 
mèdic que l’atenia. Multituds de 
simpatitzants s’havien anat con-
gregant davant de l’hospital on 
estava ingressat. Entre les nom-
broses visites de líders polítics i 
socials a l’hospital AMRI de Cal-
cuta, no hi faltà el primer ministre 
indi, Mammohan Singh. El 19 de 
gener rebé un funeral d’Estat, amb 
honors militars i desenes de milers 
de persones seguint el fèretre pels 

carrers. En el missatge de condol 
de Sonia Gandhi, la líder del 
Congrés Nacional Indi lamentà 
profundament «el traspàs del ca-
marada Basu, un gran líder amb 
una gran visió, realisme polític, 
convicció i dedicació».2

La premsa internacional també 
es féu ressò de la tràgica notícia. 
L’obituari que li dedicà The New 
York Times es referí a Basu com 

un «astut supervivent polític, hàbil 
en la formació de coalicions i en 
l’assoliment de consensos, les més 
grans iniciatives polítiques del 
qual foren les reformes agràries 
radicals a Bengala Occidental».3 
Amb el llenguatge de classe que 
li és tan característic, el neoliberal 

2 «Mamata doesn’t go for Basu’s funeral», The Times of India, 20 de gener de 
2010.

3 YardleY, Jim, «Jyoti Basu, Leader of Communists in India, Dies at 95», The 
New York Times, 17 de gener de 2010.

4 «Jyoti Basu, almost India’s first Communist prime minister, died on January 
17th, aged 95», The Economist, 21 de gener de 2010.

Per als indis, Calcuta 
és una ciutat de 

sindicalistes i 
d’intel·lectuals 
progressistes
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la revista Indian Students and So-
cialism. La vida política de Basu, 
però, no es limitava a l’agitació 
propagandística dins la conforta-
ble bombolla del món acadèmic. 
En aquests anys, Basu organitzà 
un grup de joves comunistes que 
ensenyaven anglès a mariners 
indis analfabets de les barriades 
d’East London, on els sectors més 
empobrits de la classe treballadora 
londinenca malvivien en unes con-
dicions de terrible misèria.5

La confraternització d’indis i 
britànics en el si del PCGB era 
possible gràcies a les fermes 
conviccions antiimperialistes i 
antiracistes dels comunistes. Des 
de la fundació del partit, els co-
munistes s’havien destacat dins 
l’esquerra britànica per la seva 
capacitat de resistència als cants 
de sirena de l’imperialisme liberal. 
Prova d’aquesta estreta relació la 
donaren els brigadistes britànics 
en la Guerra Civil espanyola, 
quan batejaren el seu batalló com 
a Saklatvala Battalion, en honor al 
parlamentari comunista Shapurji 
Saklatvala, cofundador del PCGB 
i nascut a l’Índia.

Per a la generació del jove Basu, la 
solidaritat antifeixista amb la de-
mocràcia espanyola fou un element 
central en la seva formació política. 
En les seves memòries, Jyoti Basu 
no s’estalvia referències als efectes 
de la Guerra Civil espanyola en la 
resta de països. L’actitud respecte 
al conflicte espanyol, ja fos de 
suport a un dels bàndols o de mera 
indiferència, revelava una línia 
divisòria entre les forces veritable-
ment democràtiques i progressistes 
i els partidaris de la reacció i l’sta-
tus quo. Un bon exemple el trobem 
en la manera amb què Basu jutja 

Al principi dels quaranta, l’ac-
tivitat política a l’Índia era molt 
complicada, especialment per la 
repressió de les forces d’ocupació 
britànica. Els canvis bruscos en la 
política internacional també afegi-
ren dificultats per al comunisme 
indi. Fins a la invasió nazi de la 
Unió Soviètica a la primavera de 
1941, l’actitud del PCI cap a la 
guerra era la mateixa que la de 
la resta de forces nacionals i pro-
gressistes, liderades per Mahatma 
Gandhi i el Congrés Nacional 
Indi (CNI): la guerra entre les 
principals potències capitalistes 
europees era una guerra entre im-
perialistes. La principal diferència 
entre els nazis i els britànics era 
una qüestió de graus de sinceritat. 
Segons la visió hegemònica entre 
els lluitadors per la llibertat índia, 
els nazis vindrien a ser uns impe-
rialistes desvergonyits, mentre que 
els britànics i els francesos guarni-
en el seus interessos imperialistes 
amb els mateixos bells ideals de 
llibertat i democràcia que esca-
motejaven a les sofertes masses de 
l’Índia. Per als comunistes, però, 
l’entrada de la Unió Soviètica a la 
Segona Guerra Mundial convertí 
el conflicte bèl·lic en una guerra 
popular i antifeixista. Les contra-
diccions d’haver de lluitar al costat 
dels imperialistes britànics queda-

Nehru, el futur president de l’Índia 
independent: «Nehru fou un dels 
líders indis a qui vaig aprendre a 
respectar durant la meva estada a 
Londres. Rebutjà les propostes de 
trobar-se amb líders feixistes com 
Hitler i Mussolini. A més, el fet 
que havia aixecat la seva veu con-
tra Franco ens entusiasmà molt».6 
Sens dubte, els anys del frontpo-
pulisme a Londres segellaren una 
influència per a tota la vida. Al llarg 
de la seva carrera política com a 
líder del comunisme indi, Basu 
destacà pel seu antisectarisme i pels 
esforços dedicats a la formació de 
grans coalicions democràtiques i 
d’esquerres.

Guerra popular contra els na-
zis i la Gran fam de benGala

El 1940, Basu torna a Calcuta i 
s’uneix al Partit Comunista de 
l’Índia (PCI). Malgrat haver obtin-
gut la llicenciatura de Dret, rebutja 

fer vida d’advocat i comença a 
militar com a funcionari del partit, 
conscient que la tria implica els 
riscos de la repressió i la penúria 
econòmica. La primera tasca que 
se li assigna és la d’organitzar 
sindicalment els treballadors 
ferroviaris. Basu demostrà una 
gran habilitat com a organitzador 
sindical. Al cap de poc temps, el 
sindicat de ferroviaris hegemonit-
zat pels comunistes era el més fort 
del sector a la regió de Bengala.

5 Banerjee, Surabhi, Jyoti Basu, The Authorized Biography, Viking-Penguin Bo-
oks India, Nova Delhi, 1997, pàg. 27.

6 Basu, Jyoti, Memoirs. A Political Autobiography, National Book Agency Priva-
te Limited, Calcuta, 1999, pàg. 12.
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ven temporalment subordinades a 
l’objectiu immediat de derrotar les 
forces de l’Eix. 

La bancarrota moral i administra-
tiva de l’Imperi Britànic a l’Índia, 
totalment indiferent al sofriment 
del poble a què sotmetia, accentu-
ava les dificultats de la nova postu-
ra dels comunistes vers la guerra. 
Quan, l’agost de 1942, Gandhi 
engegà les grans mobilitzacions 
per reclamar la independència 
immediata, conegudes com el 
Moviment d’Agost o Quit India, 
els comunistes decidiren mante-

nir-se’n al marge. Les revoltes es 
generalitzaren per tot el país, amb 
milers de morts i detinguts. A ulls 
de molts dels manifestants, la pas-
sivitat dels comunistes equivalia 
a traïció. Molts locals del partit 
foren incendiats i nombrosos mi-
litants patiren agressions per part 
de manifestants enfurismats. 

Per als comunistes bengalins, els 
anys de la Segona Guerra Mun-
dial foren especialment difícils, 
ja que hagueren de sofrir un dels 
pitjors crims de tota la història de 
l’imperialisme britànic a l’Índia: 

la Gran Fam de Bengala de 1943-
44. Basu visqué la tragèdia de ben 
a prop. L’agost de 1943, Calcuta 
estava abarrotada de famolencs, 
que l’administració imperial 
mirava d’expulsar cap als afores 
de la ciutat. Les causes de la fam 
foren principalment polítiques. 
Tal com dictaminà una comissió 
d’investigació parlamentària, els  
administradors britànics negligi-
ren les seves obligacions a l’hora 
de distribuir adequadament els 
aliments disponibles. No posaren 
fre a l’auge especulatiu ni de-
manaren ajuda externa a temps, 
mentre s’excusaven argüint que 
la culpa la tenien els atacs japo-
nesos de la campanya militar de 
Birmània. Com a resultat, tres 
milions de bengalins moriren 
d’inanició. 

Durant la Gran Fam, Basu s’im-
plicà plenament en els esforços de 
socors humanitari per disminuir 
l’abast de la catàstrofe. Es passava 
el dia entre camps de socors, i els 
vespres assistia a les reunions del 
Comitè de Coordinació de Socors 
Mèdic, dirigit pel doctor B.C. 
Roy. La Gran Fam de Bengala 
deixà un record molt profund en 
la memòria dels bengalins. Molts 
anys després, Basu assegurava re-
cordar amb nitidesa els dies en què 
Calcuta presencià les processons 
de cadàvers vivents que crida-
ven «Dóna’m una mica d’arròs! 
Dóna’m una mica de phen (suc 
d’arròs)!».7

un imperi a les acaballes 

Entre el final de la Segona Guerra 
Mundial i la sortida dels britànics, 
l’Índia experimentà un període 
de gran agitació social i política. 
L’any 1946 fou un any extrema-
dament conflictiu. L’esclat de 
violència intercomunitària entre 
musulmans i hindús, la lluita per 
l’alliberament dels presos polí-
tics i l’amenaça d’una nova fam 

7 Banerjee, Surabhi, Jyoti Basu, The Authorized Biography, Viking-Penguin Bo-
oks India, Nova Delhi, 1997, pàg. 43. El futur Premi Nobel d’Economia Amartya 
Sen, famós per la seva teoria sobre els efectes positius de la democràcia en 
la prevenció de la fam, era un nen bengalí de nou anys durant la Gran Fam de 
Bengala. El record d’aquells mesos l’ha acompanyat tota la vida. En una entre-
vista de ràdio, Amartya Sen recordava el gran desconcert que sentí davant la 
sobtada aparició de multituds famèliques: «D’on venien? Jo no coneixia ningú. 
Com totes les fams, aquesta estava basada rígidament en la classe social. De-
penent del grup ocupacional al qual pertanyies, de quina classe social venies, 
o bé quedaves delmat o no tenies cap mena de problema. Entre un noranta o 
noranta-cinc per cent dels bengalins, van continuar vivint amb absoluta nor-
malitat, mentre tres milions moriren. (...)  Fou un gran nombre, però venia d’una 
comunitat petita, d’una classe petita. La fam és un tipus de qüestió en què les 
anàlisis de classe són molt útils. La gent que moria eren principalment jorna-
lers del camp, però també assalariats que treballaven en el transport del riu, en 
el petit comerç i en serveis menors com ara barbers i artesans que produïen 
artesanies per vendre, per a cap d’ells hi havia mercat un cop aparegué la 
fam. Pertanyien al petit grup de gent que era més vulnerable econòmicament. 
La fam els ofegà». Amartya Sen entrevistat per David Barsamain a «Alternative 
Radio», setembre de 2001.
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d’efectes devastadors feien de 
Bengala una regió especialment 
explosiva. La crisi alimentària 
reaparegué, però aquest cop, amb 
les autoritats britàniques desbor-
dades, la resposta popular fou més 
ofensiva. Per tal d’alleugerir el pa-
timent de les masses, funcionaris 
del partit comunista s’apoderaren 
dels magatzems dels acaparadors 
i distribuïren els aliments entre els 
més necessitats. 

Des del 1936, amb la fundació 
de la poderosa federació de cam-
perols All-India Kisan Shaba, els 
comunistes començaren a adquirir 
molta rellevància en les lluites del 
camp. A final dels quaranta, els co-
munistes indis experimentaren un 
fort creixement en diversos fronts 
per tot el país, com per exemple 
en el moviment Telengana, una 
revolta camperola i antifeudal en 
l’antic estat principatí de Hyra-
bad, que durà cinc anys, de 1946 
a 1951. 

Al mateix temps, a Bengala, el 
1946 s’inicià el moviment Tebha-
ga, liderat per camperols comu-
nistes. Tebhaga significa un terç 
en bengalí. La principal demanda 
dels camperols bengalins era la 
reducció a un terç de la part de 
la collita destinada al terratinent, 
en comptes de la meitat. El mo-
viment Tebhaga s’estengué amb 
força durant la segona meitat de 
la dècada dels quaranta. Allà on 
el moviment era fort, jornalers 
hindús i musulmans lluitaren braç 
a braç, malgrat que per aquella 
època la lluita intercomunitària 
a Bengala estava causant milers 
de morts. A mesura que el movi-
ment creixia i els jornalers feien 
seu l’eslògan ‘Sacrificarem les 
nostres vides, però no les nostres 
collites’, Basu, ja membre del nou 

parlament estatal, traslladà les 
reivindicacions del moviment a 
la cambra legislativa, però no fou 
escoltat. Finalment, la repressió 
contra els camperols i les divisions 
intercomunitàries aconseguiren 
exhaurir les forces del moviment, 
que experimentà una derrota quasi 
absoluta. Com a victòria parcial, 
s’introduïren algunes millores 

que dificultaren els processos de 
desnonaments, però els canvis 
substancials en la relació entre 
camperols i terratinents haurien 
d’esperar fins a l’arribada dels 
comunistes al govern de Bengala 
Occidental.8

Amb la independència de 1947, 
també arribà la partició entre Ín-
dia i Pakistan. La partició deixà 
Bengala dividida entre l’Est, de 
majoria musulmana, i l’Oest, de 
majoria hindú. Bengala Oriental 

conformaria la província oriental 
de Pakistan fins que, gràcies a 
una guerra d’independència amb 
intervenció índia, el 1971 es cons-
tituiria en la República Popular de 
Bangladesh. Per la seva banda, 
Bengala Occidental, amb capital 
a Calcuta, quedà integrada com 
un estat més de la Unió de l’Índia 
(República de l’Índia, a partir 
de 1950). Malgrat oposar-se a 
la partició entre Índia i Pakistan, 
els comunistes s’hagueren de 
reorganitzar a partir de les noves 
fronteres. Basu fou escollit diputat 
en el nou Parlament de Bengala 
Occidental, dominat ara pel CNI.

Després de la independència, la 
vida política continuà sent molt 
dura per a l’oposició comunista. 
Basu s’enfrontà amb el nou govern 
de Bengala Occidental sobre la 
qüestió del dret democràtic a la 
protesta pública. El 1948, el par-
lament bengaloccidental aprovà 
una llei de «poders especials» 
que permetia l’empresonament 
arbitrari dels oponents polítics. Per 
Basu, els anys cinquanta i seixanta 
foren anys de constants entrades i 
sortides de la presó. El 1967, quan 
Basu fou nomenat viceprimer mi-
nistre del govern del Front Unit de 
Bengala Occidental, la nova ma-
joria parlamentària derogà la llei 
que tants cops havia estat usada 
contra la seva llibertat.

Tres milions de 
bengalins moriren 

d’inanició per culpa 
dels imperialistes 

britànics

8 hanstad, Tim i nielsen, Robin, «West Bengal’s Bargadars and Landowners-
hip», Economic and Political Weekly, 21-27 de febrer de 2004, vol. 39, núm. 
8, pàg. 853-855.
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vaGa de tramvies, mobilitza-
cions de mestres i lluites pel 
preu del pa

Els anys 50 també foren anys 
d’enorme agitació política a Ben-
gala Occidental, especialment en 
el període 1953-1959. L’onada de 
mobilitzacions començà el 1953, 
quan esclatà una revolta popular 
urbana contra l’increment del 
preu dels tramvies per als usuaris 
de segona classe, imposat per la 
Calcutta Tramways Company, de 
propietat britànica. Fou seguida 
per una gran mobilització de 
mestres l’any següent. Els avenços 
dels comunistes també es feren 
notar en el llunyà estat de Kerala, 
al sud-oest del país, on el 1957 
arribà el primer govern comunista 
en un estat de la República de l’Ín-
dia. Les mobilitzacions pel dret a 
l’alimentació de l’estiu de 1959 
tancaren una dècada molt agitada, 
amb altes cotes de violència. 

A Bengala Occidental, la lluita 
contra la carestia dels aliments 
estava liderada per un organisme 
molt vinculat al partit comunista, 
el Comitè de Resistència a la Fam 

i a l’Augment de Preus (PIFRC, 
per les seves sigles en anglès). 
El PIFRC demanava control de 
preus, redistribució immediata 
de terres de propietat pública i 
confiscacions sense indemnitza-
ció per als excedents de terra dels 
grans terratinents. El moviment 
desplegà les tàctiques més efec-
tives al seu abast, des de la cerca 
i venda forçada de magatzems 
d’arròs en mans dels acaparadors 
fins a la vaga general. El PIFRC 
aconseguí doblegar el govern esta-
tal, controlat pel CNI, però abans 
hagué de pagar un preu enorme en 
repressió. En les manifestacions 
de finals d’agost, la policia dispa-
rà contra els manifestants i matà 
una vintena de persones. En total, 
segons càlculs del diari centrista 
de Calcuta, The Statesman, durant 
les mobilitzacions pel dret als 
aliments moriren trenta-nou per-
sones. Més de dotze mil persones 
foren arrestades, entre els quals 
es comptaren, pel cap baix, uns 
dos-cents líders comunistes. Joyti 
Basu fou un d’ells.9

En efecte, Basu fou present en 
totes aquestes lluites, fidel a la 

seva concepció del que havia de 
ser un parlamentari comunista. 
Per Basu, la seva feina consistia 
principalment a fer d’altaveu dels 
moviments populars i democràtics 
al Parlament. Segons aquesta con-
cepció, el parlamentari comunista 
havia d’adoptar una posició de 
servei respecte als representats i 
d’escepticisme i humilitat sobre 
la pròpia importància en el con-
junt del moviment. Basu passava 
moltes hores visitant els obrers en 
vaga i els camperols en lluita, es-
coltant les seves reivindicacions i 
donant-los informació útil per a les 
seves lluites. «Durant els recessos 
de les jornades parlamentàries, 
havia de visitar els districtes. 
Sempre fou la nostra intenció tenir 
un contacte proper amb les masses 
per tal de promoure els seus temes 
a l’interior del Parlament» afirmà 
Basu en les seves memòries.10 

Basu no es deixava enganyar 
pels elogis dels més propers. Era 
conscient que el que feia créixer 
la força del partit, tant en vots com 
en militants, era la presència des-
tacada dels comunistes en totes les 
lluites socials del moment, no pas 
la destresa i diligència demostrada 
en l’execució dels seus deures com 
a líder parlamentari.

la dècada dels seixanta: es-
cissions i proGressos

Per al moviment comunista benga-
loccidental, el balanç de la dècada 
dels seixanta resulta força contra-
dictori. D’una banda, el 1967, en 
el marc de la coalició Front Unit, 
els comunistes aconsegueixen 

9 The Statesman, 10 i 14 de setembre de 1959, citat a Koteswara rao, M.V.S, 
Communist Parties and United Front - Experience in Kerala and West Bengal, 
Prajasakti Book House, Hyderabad, 2003, pàg. 219.

10 Basu, Jyoti, Memoirs. A Political Autobiography, National Book Agency Priva-
te Limited, Calcuta, 1999, pàg. 34.

La independència 
de l’Índia el 1947 
fou precedida per 

un període de gran 
agitació social i política
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entrar per primer cop en el govern 
de Bengala Occidental, gràcies al 
creixement del moviment popular 
i a les divisions en el CNI local. 
L’experiència serà molt breu, 
a penes nou mesos, però serà 
suficient per provocar una nova 
escissió comunista. Per als comu-
nistes indis, l’aspecte negatiu de la 
dècada serà justament aquest: la 
desunió de la família comunista 
en tres branques importants. La 
primera gran escissió tindrà lloc 
el 1964, quan les conseqüències 
de la guerra entre l’Índia i la Xina 
de 1962 faran esclatar les contra-
diccions internes. Ja feia anys que 
s’arrossegaven diferències sobre 

la caracterització de l’Estat indi i 
la política d’aliances. El resultat 
serà la creació del PCI (M), en 
què participarà Basu i que aviat 
s’erigirà com el principal partit co-
munista indi. En els seus orígens, 
es tractava d’un partit vagament 
maoista i profundament recelós a 
qualsevol pacte amb el CNI.

La segona escissió es donarà el 
1967, quan al poble de Naxal-
bari, situat al nord de Bengala 
Occidental, un conflicte local de 
camperols comunistes, esperonats 
per l’entrada dels comunistes al 
govern estatal, s’intensificarà fins 
a acabar donant lloc a una guerrilla 
maoista coneguda com els naxa-
lites i a una nova ruptura, aquest 
cop a l’interior del PCI (M). Qua-
ranta anys més tard, els naxalites 

dominen extenses zones de l’Índia 
i no donen signes d’esgotament. 
La branca dretana del moviment 
comunista indi, que conserva el 
nom històric de Partit Comunista 
de l’Índia, és la més minoritària i 
ha acabat actuant en l’òrbita del 
PCI (M) com a soci menor del 
Front d’Esquerres.

La segona part d’aquest article 
tractarà sobre la història del mo-
viment comunista de Bengala 
Occidental des de final dels anys 
seixanta. L’economista keynesià 
John Kenneth Galbraith, ambai-
xador dels EUA a l’Índia durant la 

presidència de Kennedy, ens per-
met avançar-ne un resum. A pesar 
del seu anticomunisme militant, 
Galbraith no deixa de tenir part 
de raó quan descriu les dificultats 
internes i externes del moviment 
comunista indi de l’època: «Els 
comunistes indis, a mesura que 
passaren els anys, es dividiren 
en prosoviètics, proxinesos i 
proindis, a més de diversos grups 
marginals que consideraven tots 
els anteriors massa moderats. (...) 
A Kerala i Bengala Occidental, 
han arribat al poder governs co-
munistes. Allà han demostrat que 
el problema de massa gent, massa 
poca terra i massa poca indústria i 
l’equilibri de pobresa resultant són 
tan intractables per als comunistes 
com per a tots els altres».11

11 GalBraith, John Kenneth, A life in our times. Memoirs, Houghton Mifflin Com-
pany, Boston, 1981, pàg. 397.

La feina de 
parlamentari comunista 
consistia a fer d’altaveu 

dels moviments 
populars i democràtics



36

Demaneu-lo a la vostra llibreria o a:
FUNDACIÓ PERE ARDIACA (www.fpereardiaca.org)
Av. Portal de l’Àngel 42 2on A (fpereardiaca@fpereardiaca.org)
08002 Barcelona

Guió: Jorge García
Dibuixos: Carlos Maiques
Introducció: Manuel Moreno
Pròleg: Rosa Bofill i Raquel Gil
Bibliografia: Jorge García
Cronologia: Carmen Plazuelo
Dibuixos caricatures: Carlos 
Azagra
Correcció i traducció: Mar Olivé

Edita:

Av. Portal de l’Àngel 42 2on A
08002 Barcelona

Produeix:

www.debarris.com
c/ Perla, 31 bxs.
08012 Barcelona

Amb el suport de:

Aquest és un còmic molt especial per a la Fundació Pere Ardiaca i ho és per diversos 
motius. La vida de la Lina Ódena transcorre en un període molt complex i al mateix 
temps molt important de la història recent de Catalunya i Espanya.

Els últims cinc anys abans de la seva prematura mort, amb tan sols vint-i-cinc anys, 
recorren la instauració de la II República i el seu curt camí en temps de pau. La suble-
vació dels militars traïdors al govern legítim i l’inici de la guerra acabaran amb la seva 
vida i amb les esperances d’un poble d’aconseguir la llibertat i la justícia.

És un còmic molt especial, perquè ens parla de la lluita pels drets de les dones, per-
què retrata una època en què les joves pagaven un preu molt elevat per cada petita 
conquesta en la lluita per la igualtat. Ho és també perquè el seu compromís tenia 
molt a veure amb la lluita de classes, va ser fundadora de la Joventut Comunista de 
Catalunya (J.C.C.) i més endavant de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya 
(J.S.U.C.), va pertànyer al Comitè Executiu del Partit Comunista de Catalunya (PCC) i 
a la Internacional Comunista. 
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Fernando Hernández Holgado
Coordinador del projecte www.presodelescorts.org,

de l’Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya

Dones i presó sota el franquisme

la memòria

Memòria i història s’uneixen es-
tretament en la història recent, i 
més encara en el cas de la repres-
sió carcerària de les dones sota el 
franquisme. Aquest article està 
dedicat fonamentalment a carac-
teritzar aquest tipus de repressió, 
posant una especial atenció en les 
preses polítiques1. No oblidem 
que les 280.000 persones empre-
sonades a l’altura del 1940, xifra 
reconeguda pel mateix règim2, no 
ho havien estat en el marc de la ju-
risdicció civil ordinària, sinó en el 
dels consells de guerra de caràcter 
polític. Perquè l’1 d’abril no havia 
esclatat la pau: la guerra, amb 
les seves mesures excepcionals, 
continuava en forma de guerra 
invisible, com escrivia per aque-
lles dates el periodista i escriptor 
Ernesto Giménez Caballero3.

Convé assenyalar primer de tot 
que la problemàtica històrica de 
l’experiència penitenciària femeni-

na durant la guerra i la postguerra 
no va venir donada ni va ser pro-
posada en primera instància per la 
historiografia, des de les universi-
tats. Aquesta problemàtica va ser 
plantejada per les seves pròpies 
protagonistes, en un exercici de 
memòries individuals i col·lectives 
que buscaven denunciar el que 
havia estat la repressió franquista 
i reivindicar la lluita que van man-
tenir com a col·lectiu, ja que com 
sempre s’ha ocupat d’assenyalar 

la pròpia Maria Salvo, la seva 
experiència no va ser de patiment 
passiu, sinó de resistència i militàn-
cia activa antifranquista dins de les 
pròpies presons.

Aquest article de l’historiador Fernando Hernández Holgado està basat 
en la ponència que va realitzar per l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates a les Jornades “Les dones a la guerra civil i a la dictadura”. 
Es tracta d’un interessant acostament a la realitat que van viure les 
lluitadores antifranquistes a les presons de tot Espanya.

1 El present article és un extracte 
de la ponència dictada el dia 
14 de novembre del 2009 en 
el marc de les jornades “Les 
dones a la guerra civil i la dic-
tadura franquista” organitzades 
per l’Associació Catalana de Ju-
ristes Demòcrates en el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, del 13 
al 14 de novembre.

2 MINISTERIO DE JUSTICIA. Bre-
ve resumen de la obra del Mi-
nisterio de Justicia por la paci-
ficación espiritual de España. 
Madrid, 1946.

3 “La guerra no ha terminado. La 
guerra sigue. Sigue en silencio: 
en frente blanco invisible. Y una 

“Acte protocolari al departament de dones de la presó de Sevilla amb ocasió de 
la visita d’una autoritat eclesiàstica i l’assistència d’Amancio Tomé, director de 

l’establiment. 1942-1943”. (Fons: Biblioteca de la DGIIPP)
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Amb l’experiència penitenciària 
femenina de la postguerra, que 
d’alguna manera havia quedat 
invisibilitzada no només pel mur 
de silenci del franquisme i dels 
altres silencis que van seguir, 
sinó per la pròpia experiència 
carcerària masculina que d’alguna 
manera l’havia situat en una zona 
d’ombra, va passar que va ser la 
memòria dels seus protagonistes 
la que va obrir camí a la història. 
Van ser les “historiadores de si 
mateixes”, com les va anomenar 
el professor Ricard Vinyes, que 
van explicar, escriure i transmetre 
els relats de les seves experiències 
com una altra forma de combat i 
denúncia contra la dictadura. Do-
nes com la Carlota O’Neill, que va 
escriure -i va destruir per tornar a 

reescriure- les seves memòries 
sobre la presó de Melilla i va poder 
per fi veure publicades el 19644. O 
com la Tomasa Cuevas, que va co-
mençar a recórrer -encara en vida 
de Franco- la geografia espanyola 
armada amb un magnetòfon per 
enregistrar els relats de les seves 
antigues companyes -entre ells el 
de la Maria Salvo-, fins que va 
aconseguir editar una monumen-
tal trilogia que amb el temps ha 
esdevingut la font memorialística 
més completa de totes5. O com 
la Joana Doña, que va redactar 
la seva “novel·la-testimoni” el 
1967-Desde la noche y la niebla-i 
que va poder publicar finalment el 
1978, prenent encara la precaució 
-signe del vel·leitós dels temps- de 
dissimular i canviar els noms de 

les seves companyes6. Podríem 
esmentar, tot i el risc de deixar-nos 
algun nom, tres autores més de 
textos memorialístics: Mercedes 
Núñez Targa7, Ángeles García 
Madrid8 i Soledad Real9, que ens 
serveixen per apuntalar la idea 
que la memòria -les memòries, 
en plural- van assenyalar el camí 
a la història.

De fet, això i no altra cosa és 
l’anomenada “memòria històrica”: 
la voluntat d’una memòria, indi-
vidual o col·lectiva -el col·lectiu 
de les preses polítiques de la 
postguerra, en el nostre cas- de 
passar a formar part de la història, 
de integrar-se en el relat històric 
com a font oral útil i contrastada. 
La història, com a disciplina his-
tòrica, va entrar en acció després. 
Posem un exemple prou conegut. 
El relat de l’execució de Las Trece 
Rosas el 5 d’agost del 1939 va 
néixer a la pròpia presó de Ventas 
i es va difondre en els cercles de 
la resistència contra la dictadura, 
dins i fora d’Espanya, passant 
a formar part de la memòria 
col·lectiva antifranquista. Només 
amb el final de la dictadura va 
poder el relat dels fets saltar a les 
pàgines dels diaris10 o, passat un 
temps, a les d’alguna revista de 
divulgació històrica11.

No obstant això, es va haver 
d’esperar fins ben entrada la 
dècada dels noranta perquè his-
toriadores com la Mirta Núñez, 
invitada a aquestes jornades, i 
l’Enrique Rojas Friend, pogues-
sin accedir a la documentació 
del consell de guerra contra Las 
menores i determinar finalment els 
seus noms complets, aprofundint 
en diversos detalls de l’episodi12. 
Una cosa semblant va passar amb 
la presó de les Corts, a Barcelona. 
Diversos testimonis com el de la 
Maria Salvo i la Isabel Vicente, 
recollits per la Tomasa Cuevas, 
parlaven ja de les penoses condi-

Presó de les Corts de Barcelona. 1943 (Fons Soledad Real. Arxiu FPA)

guerra tan implacable como la que sufrieron hasta el 1 de abril nuestros 
cuerpos y nuestras vísceras. Es la misma guerra, son los mismos enemigos. 
Es la misma canalla que no se resignará hasta su aplastamiento definitivo, 
histórico” (citant en Pedro MONTOLIÚ CAMPS. Madrid en la posguerra. 
1939-1946. Madrid, 2005).

4 Carlota O’NEILL. Una mexicana en la guerra de España. México, 1964, ree-
ditada posteriorment amb el títol Una mujer en la guerra de España (Madrid, 
1979 i 2003).

5 Tomasa CUEVAS. Cárcel de mujeres, dos volums, i Mujeres de la resistencia, 
Barcelona, 1985 i 1986, reeditades amb el títol Testimonios de mujeres en las 
cárceles franquistas (Osca, 2004).

6 Juana DOÑA, Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquis-
tas). Novela-testimonio, Madrid, 1978.

7 Mercedes NÚÑEZ. Cárcel de Ventas, París, 1967, reeditat en gallec (Cárcere 
de Ventas. Vigo, 2005) i català (La presó de Ventas: records d’una empreso-
nada. Valls, 2008).
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cions d’aquesta presó provincial13. 
Però només el 2001 el professor 
Ricard Vinyes va poder historiar 
en una revista especialitzada 
l’experiència carcerària femenina 
a les Corts, a partir de l’accés als 
llibres penitenciaris dipositats a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya14. 
El cert és que, com a mínim pel 
que fa a l’etapa franquista, només 
en temps relativament recents la 
memòria ha entrat en necessària 
col·laboració amb la història per 
transmutar-se en coneixement 
històric.

la Història

Què ha de dir la història sobre 
l’experiència de la primera ge-
neració de preses polítiques del 
franquisme, a la llum de les fonts 
escrites que per fi han pogut obrir 
al públic i als investigadors? Una 
primera mirada ens alerta del 
gran de la repressió, insòlita en la 
història d’Espanya i de Catalunya 
contemplada en el seu conjunt. 
En correspondència amb el que 
havia passat en l’univers carcerari 
masculí, desenes de presons cen-
trals, provincials i “habilitades” 
o “provisionals” van esquitxar la 
geografia espanyola. És un lloc 
comú dir-ho, però mai no hi va 
haver tantes recluses i malvivint 
en tan pèssimes condicions com 
per aquell temps. El procés va 
començar amb la guerra: a la presó 
provincial de Màlaga, segons la 

documentació penitenciària con-
servada, es van produir més de 400 
ingressos entre febrer i desembre 
del 1937; posteriorment, en un 
any com el 1941 els ingressos van 
ascendir a més de set-cents15. Se 
sap, per exemple, que en un racó 
de Guipúscoa, les instal·lacions 
d’un antic balneari amb platja, Sa-
turrarán, es van convertir en presó 
improvisada ja durant la guerra, i 
l’any 1940 s’amuntegaven encara 
dins dels seus murs prop de 1.600 
recluses16. A la presó de dones de 
Palma de Mallorca, que havia estat 
oberta el novembre del 1936, es va 
assolir el miler de recluses el 1940, 
quan ja havia passat a convertir-se 
en presó central o d’acompliment 
de pena17. Per a la presó provin-
cial de les Corts, a Barcelona, la 
documentació penitenciària con-

servada ens aporta xifres exactes 
de població, amb un màxim de 
1.806 dones i 43 nens amb data 17 
d’agost del 193918. Una altra presó 
de postguerra com la de Ventas, a 
Madrid, ens ofereix segurament el 
cas de la presó més poblada de tota 

la història d’Espanya, encara que 
ara per ara no tenim dades exactes 
i seguim recolzant-nos en els testi-
monis, amb més de tres milers de 
recluses el 193919. I hi havia més 
centres: Santander, Amorebieta, 
Pamplona, la presó d’Oblates a 
Tarragona, la provincial de Valèn-
cia i la de Santa Clara, ambdues a 
València; Girona, Segòvia, Sara-
gossa... i un llarg etcètera.

Fins aquí les quantitats. Però les 
fonts documentals ens han permès 
avaluar també les condicions de 
l’empresonament femení de post-
guerra, i la conclusió és que es va 
tractar -sempre ho va ser- d’una 
experiència singularitzada de la 
masculina, tot i compartir amb 

Presó de les Corts de Barcelona. 09.02.1943 (Fons Soledad Real. Arxiu FPA)

La memòria -les 
memòries, en plural- 

van assenyalar el camí 
a la història

8 Ángeles GARCÍA-MADRID. Réquiem por la libertad, Madrid, 1982, reeditat el 
2003.

9 Las cárceles de Soledad Real, de Consuelo García, Madrid, 1982 i 1988. Tot 
i que la firma és de Consuelo García, es tracta en realitat d’una col·lecció 
d’entrevistes realitzades a Soledad Real transcrites gairebé sense canvis. 
El primer testimoni d’una dona empresonada pel bàndol nacional, en plena 
guerra, és el de Pilar Fidalgo, publicada per fascicles a Espanya a El Soci-
alista: Una joven madre en las prisiones de Franco, amb les seves versions 
anglesa i francesa, editades a Londres (United Editorial Ltd.) i París (Editions 
des Archives Espagnoles) el 1939.

10 El periodista Gregorio MORÁN va esmentar l’episodi en la seva sèrie d’ar-
ticles sobre el superagent Roberto Conesa, encapçalada per “De mozo de 
ultramarinos a militante socialista”, Diario 16, 24-3-1977.

11 Jacobo GARCÍA BLANCO-CICERÓN. “Las trece rosas”, a Historia 16, nº 106, 
febrer del 1985.

12 Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART i Antonio ROJAS FRIEND. “Las Trece Rosas. Nu-
evas revelaciones sobre su ejecución”, a Historia 16, nº 205, 1993.
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les presons d’homes una sèrie de 
trets comuns com les deplorables 
condicions materials o higièni-
ques. No van ser el mateix les 
presons d’homes que les de dones, 
per diverses raons. La primera 
d’elles, que nombrosos testimonis 
s’han ocupat de ressenyar, és la 
permanència dels fills a la presó, 
fins als tres anys segons una or-
dre del 194020. El patiment de les 
mares pels seus fills, sobretot quan 
es posaven malalts o morien, va 
venir a significar un plus emocio-
nal absolutament incomparable: 
d’això en tindrà ocasió de parlar 
també la Montserrat Armengou. 
Una altra variable diferenciado-
ra va ser precisament la que va 
conduir moltes dones a la presó 
en primer terme: en nombrosos 
casos, el bàndol revoltat va em-
presonar nombroses dones no per 
la responsabilitat exercida durant 

la guerra -que podia abastar des 
de la seva participació en aquesta 
com a milicianes fins a la simple 
assumpció de tasques auxiliars a la 
rereguarda, o el seu treball com a 
mestres, tramviàries o infermeres- 
sinó en qualitat d’ostatges, en cas 
que les noves autoritats no hagues-
sin aconseguit capturar els seus 
companys o familiars homes.

Una tercera variable, finalment, no 
és altra que el rigor de la reclusió. 
La reclusió més absoluta i la vida 
intramurs va ser una característica 
constant de les presons de dones 
a Espanya i a Europa, començant 
per les primeres galeres de l’era 
moderna. Els presos dels presidis 
masculins -durant el segle XIX, 
la seva edat daurada- podien 
realitzar treballs a l’aire lliure, 
fora de les seves brigades o sales 
de dormir. Posteriorment, fina-

litzada la guerra civil, el règim 
franquista va crear una gegantina 
infraestructura de treballs forçats, 
a través de l’anomenat Patronat de 
Redempció de Penes pel Treball, 
en què milers de reclusos -no tots- 
podien sortir a treballar extramurs 
en diverses obres. Res d’això va 
passar en els establiments peniten-
ciaris femenins, on es va mantenir 
aquest rigorós tancament amb 
totes les conseqüències que això 
comportava. El treball femení 
només podia donar-se intramurs, 
i en condicions pitjors que les dels 
establiments masculins: tallers 
on les preses poguessin redimir 
la seva pena treballant -sobretot 
tasca de costura- n’hi va haver 
pocs i tardans.

Una quarta variable singularit-
zadora és l’especial presència de 
la religió a la presó a través dels 
seus diversos agents: capellans 
i monges. Cap al desembre del 
1940 el total de religioses a les 
presons franquistes era de 342, de 
quinze ordes diferents, repartides 
per unes quaranta presons21. Totes 
eren monges carcelleres, dedica-
des a tasques d’administració i 
vigilància de les recluses, en virtut 
d’un concert signat entre el Ser-
vei Nacional de Presons i l’orde 
respectiu. Per això, en la majoria 
de les presons femenines de post-
guerra, la presència de la monja 
carcellera era una constant: Filles 
del Bon Pastor a Ventas, Filles de 
la Caritat i mercedàries a Barce-
lona; Germanetes dels Pobres a 
Palma de Mallorca; Oblates del 
Santíssim Redemptor a Tarrago-
na... Convé assenyalar, però, que 

13 Veure la galeria de veus-testimonis de la pàgina web Memòria de la presó de 
Les Corts (www.presodelescorts.org).

14 Ricard VINYES. “Nada os pertenece... Las presas de Barcelona. 1939-1945”, 
a Revista de Historia Social, nº 39.

15 Encarnación BARRANQUERO; Matilde EIROA i Paloma NAVARRO JIMÉNEZ. 
Mujer, cárcel y franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937-1945). Mà-
laga, 1994, p. 39.

16 Xabier BASTERRETXEA i Arantza UGARTE . “La prisión central de mujeres 
de Saturrarán”, a Sergio GÁLVEZ i Fernando HERNÁNDEZ HOLGADO (eds.). 
Presas de Franco. Catàleg d’exposició. Màlaga, 2008.

17 David GINARD I FÈRON. Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza 
a las prisiones franquistas.2005.

18 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons 200. CPDB. Llibro d’altes i baixes. 
1939. U.I. 247 (1). Sobre Les Corts, veure també l’espai web de l’ASSOCIA-
CIÓ PER LA CULTURA I LA MEMÒRIA DE CATALUNYA (ACMe): www.preso-
delescorts.org.

Presó de les Corts de Barcelona. 10.02.1943 (Fons Soledad Real. Arxiu FPA)

Mai no hi va haver 
tantes recluses i 
malvivint en tan 

pèssimes condicions 
com per aquell temps
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la utilització dels ordes religiosos 
femenins amb aquesta funció no 
va ser un invent de Franco, sinó 
que es perd en la nit dels temps, 
el de les primeres galeres a Espan-
ya i Europa. El dubtós mèrit del 
règim franquista en aquest sentit 
no va ser tant l’originalitat com 
la sistematicitat i l’organització: 
la capacitat que va demostrar el 
règim de mobilitzar i concentrar 
desenes d’ordes femenins que 
portaven dècades dedicats a tas-
ques carceràries i assistencials en 
un sol organigrama, en una sola 
macroestructura dependent del ja 
esmentat Patronat de Redempció 
de Penes per Treball.

L’última variable singularitzadora 
que m’agradaria apuntar aquí és 
certament important, ja que encara 
que suggerida pels testimonis no 
és fàcil de rastrejar en les fonts 
documentals escrites que han 
arribat fins a nosaltres: ens referim 
al treball informal, no redimit ni 
oficial, que es feia a la presó. En 
el testimoni recollit per Consuelo 
García, la Soledad Real descrivia 
així un dia de treball a la presó de 
les Corts:

“La vida al pati era vida de treball 
de labors. Se n’han fet moltes a 
les presons, molts tapets de punt 
de mitja, s’han brodat mantellines, 
s’ha fet ganxet. Aquesta labor la 
lliuràvem als familiars, o als amics, 
quan teníem comunicació, i ells la 
venien i et compraven al carrer el 
que necessitaves. O es quedaven els 
diners, o part dels diners, com en el 
meu cas, perquè jo havia d’ajudar 
la meva mare. I t’entraven part dels 

diners que després tu et gastaves a 
l’economat, en menjar per millorar 
el ranxo”22.

Els testimonis conservats, sobretot 
els de les militants de la memòria, 
parlen d’un ús intensiu del temps a 
la presó dedicat a una modalitat de 
treball consentida per les autoritats 
de la presó però sense caracte-
rístiques formals ni reglades: el 
treball de costura que realitzaven 
les pròpies recluses a nivell par-
ticular, al marge dels tallers, que 
no redimia condemna. Es tractava 
d’un treball molt més estès que el 
publicitat pel règim, realitzat per 
les preses de manera informal, 
per mantenir-se a si mateixes i els 
seus familiars -de vegades fins i 
tot els seus companys homes si 
es trobaven també empresonats- 
mitjançant la venda de les seves 
labors a l’exterior. Que aquesta 
modalitat laboral fos consenti-
da per les monges -excepte en 
diumenge, per raons òbvies- en-

caixava en el perfil dominant dels 
centres penitenciaris administrats, 
regits i controlats per religioses, 
per a les que el lleure significa-
va la font de qualsevolt pecat.  
 
Totes aquestes variables, en suma, 
configuren una experiència i 
una pràctica penitenciària dife-
renciada de la dels homes, que 
podria matisar encara més pel 
que fa a les preses polítiques i a 
la deficient atenció que rebien de 
l’exterior. Com bé ha assenyalat 
Ricard Vinyes, mai no hi va haver 
col·lectius d’homes donant suport 
a preses, sinó que el fenomen era 
exclusivament el contrari: dones 
cuidant i atenent homes de manera 
sistemàtica amb visites, paquets, 
comunicacions, cartes. El coneixe-
ment històric d’aquesta realitat 
diferenciada amb totes les seves 
implicacions es va afermant i en-
riquint cada dia, amb l’obertura de 
nous fitxers i la troballa de noves 
fonts documentals, però per aca-
bar m’agradaria insistir en què va 
ser el fil de la memòria, el de les 
militants de la memòria com la 
Maria Salvo, la Tomasa Cuevas, 
la Isabel Vicente i tantes altres, 
el de l’experiència vital de “les 
historiadores de si mateixes”, el 
que va assenyalar i va orientar el 
camí a la història.

19 Fernando HERNÁNDEZ HOLGADO. La prisión de Ventas. De la República al 
franquismo (1931-1941). Madrid, 2003.

20 L’Ordre de 30 de març del 1940 va fixar en tres anys l’edat màxima a la que 
els nens i nenes podien romandre a presó (BOE, 6-4-1940).

21 Memòria del Patronat Central de la Mare de Déu de la Mercè per a la Re-
dempció de Penes pel Treball del 1940. Madrid, 1941.

22 Consuelo GARCÍA. Las cárceles de Soledad Real. Madrid, 1982, p. 103. So-
bre Soledad Real, veure el llibre-homenatge Las ventanas de Soledad Real, 
editat per la Fundació Pere Ardiaca el 2009.

Presó de Màlaga. 25.12.1946 (Fons Soledad Real. Arxiu FPA)
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Manuel Moreno. Àrea d’Història de la Fundació Pere Ardiaca
Celestino Sánchez. President de la Fundació Pere Ardiaca

Pere Ardiaca, materials
per a una biografia

Manel Moreno. L’any 2009 hem 
celebrat el centenari del naixement 
de Pere Ardiaca i Martí. Per aquest 
motiu la Fundació que porta el seu 
nom va decidir editar un llibre que 
pogués servir per fer una primera 
aproximació al personatge i a 
la història del moviment obrer i 
comunista del nostre país en pràc-
ticament tot el segle XX.

El llibre ha acabat anomenant-se 
“PERE ARDIACA, MATERIALS 
PER A UNA BIOGRAFIA” i des 
del mateix títol es fa èmfasi en 
què no és un treball tancat, ja que 
la seva mort, esdevinguda el 5 de 
novembre del 1986, encara no 
permet el necessari distanciament 
en el temps per a la interpretació 
de l’últim període de la seva vida, 
en el que va jugar un paper de gran 
importància per als i les comunis-
tes catalans durant els últims anys 
del franquisme i els primers de la 
mal anomenada “transició”.

El treball, dirigit per Giaime Pala, 

Quim Cornelles i Manuel Moreno, 
ha consistit en l’apropament a tres 
períodes de la seva vida. El primer 
període descriu els primers anys 
de Pere Ardiaca, des del seu naixe-
ment el 29 de juny del 1909 fins 
a l’any 1936. Les dades i la seva 
interpretació han estat recollides 
per Manuel Moreno, Responsable 
de l’Àrea d’Història de la Fundació 

Pere Ardiaca. Per al segon període, 
1936 a 1949, hem comptat amb la 
col·laboració d’en José Luis Martín 
Ramos, historiador, professor de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona i autor, entre altres llibres, 
de “Rojos contra Franco, Historia 
del PSUC 1936-1947”. El tercer 
capítol aborda la clandestinitat, des 
del 1956 al 1977 i el seu autor és 
l’historiador Giaime Pala.

S’han inclòs també dos testimonis 
de persones que el van conèixer 
bé i que han volgut participar en 
aquest treball. Per una banda la 
Neus Català, militant comunista, 

Des de l’Espurna celebrem l’edició del llibre, que la Fundació Pere 
Ardiaca ha realitzat, sobre part important de la vida d’aquest lluitador 
comunista que va ser un referent en la creació del Front d’Esquerres. 
Una primera remesa de dades per acostar-nos a la lluita militant de 
Pere Ardiaca per una societat més justa i lliure.
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Estant a presó també va ser pro-
tagonista d’un gran revol en el 
PCE en sumar-se a un informe 
elaborat per Ormazabal i Miguel 
Núñez que va obligar a intervenir 
la direcció del Partit. Ja el 1981 va 
ser nomenat President del PSUC 
al V Congrés i expulsat una mica 
més tard del Partit, junt amb altres 

membres de la direcció, pel sector 
euro-comunista que en una estran-
ya aliança amb un altre sector, va 
aconseguir imposar-se en el Comi-
tè Central. Com a conseqüència de 
tot això es produiria l’escissió més 
gran de militants d’aquest partit, 
prop de la meitat, que passarien 
a crear un nou referent comunista 
a Catalunya, el PCC, partit en el 
que seria nomenat President fins 
a la seva mort a Moscou el 1986.  
La vida d’en Pere Ardiaca, al 
marge de les polèmiques, va ser 
sempre la d’un lluitador comunista 
fidel als seus principis. Una vida 
de moltes privacions, detencions, 
tortura i presó. En cap cas, ja fos 
a l’exili, a la clandestinitat o a 

primer del PSUC i a partir del 
1982 del PCC, que ens explica 
la seva experiència amb Ar-
diaca en el treball a l’exili i la 
clandestinitat, i per altra banda 
l’Antoni Barbarà, metge i com-
pany al PCC que ens situa en 
l’aspecte més personal d’Ardiaca. 
Acaba el treball amb una extensa 
cronologia preparada pel també 
jove historiador Albert Claret que 
ens permet, d’una manera ràpida, 
situar la trajectòria de Pere Ardia-
ca junt amb els fets més rellevants 
a nivell nacional i internacional. 
 
Sense cap dubte, ha estat un 
treball complex, a causa que a la 
seva vida, Ardiaca va participar 
en molts dels esdeveniments més 
importants de la nostra història 
recent i no sempre ha estat exemp-
te de polèmica. Veiem-ne alguns 
d’ells. Va ser el primer Secretari 
General del PCC el 1934, càrrec 
del que va ser apartat uns mesos 
després com a conseqüència de la 
seva actuació durant els coneguts 
com a “Fets d’Octubre” i la seva 
rivalitat amb un sector important 
del Partit. Un cop al PSUC, el 
1939, també va ser objecte de 
polèmica per la seva retirada cap 
a França. El seu paper és també 
important en l’anomenat “Cas Co-
morera” , que va acabar apartant 
en Joan Comorera de la Secretaria 
General del PSUC.

la legalitat va trair el seu ideari.  
A la seva mort, la direcció del PCC, 
va crear la Fundació Pere Ardiaca 
amb la intenció de mantenir viu el 
seu record i fer-lo de la millor ma-
nera, amb el treball unitari i plural.  
Extraiem del llibre el pròleg escrit 
pel que va ser un gran amic Ce-
lestino Sánchez i que actualment 
presideix la Fundació.

pere ardiaca i martí. 100 anys 
del seu naixement

 
Celestino Sánchez. És un honor 
per a mi, sobretot perquè presideixo 
la Fundació que porta el seu nom, 
fer-vos la presentació d’aquest lli-
bre que avui teniu a les mans. Llibre 
necessari que en aquest centenari 
ens permet apropar-nos a en Pere 
Ardiaca i el que va representar per 
a la classe obrera i per a Catalun-
ya. Tractament especial té la seva 
incidència en les i els comunistes 
catalans i en com és, avui en dia, el 
projecte comunista al nostre país.

Els anys de lluita que compartim 
em motiven per parlar de l’Ardiaca 
des d’un punt de vista proper i 
afectuós cap al veterà lluitador que 
mai no va ser vell, que va mantenir 
un entusiasme juvenil en la força 
de les seves idees.

D’ell vaig aprendre, en llargues 
hores en els plens del Parlament de 
Catalunya, una frase que fins i tot 

Ardiaca va participar 
en molts dels 

esdeveniments més 
importants de la 

nostra història recent
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no sent seva, se l’havia apropiada 
i l’exposava amb vehemència, i 
era l’expressió molt simplificada 
de com s’ha de concebre el so-
cialisme i el comunisme: es tracta 
de repartir la riquesa, la misèria 
ja la reparteix el capitalisme. 
Aquest monstre que fa cada ve-
gada més rics a menys persones. 
En Pere va ser una persona del 
seu temps però alhora expressava 
valors que avui continuen sent 
universals, la llibertat, la igual-
tat, la fraternitat, la democràcia, 
el socialisme i el comunisme. 
Va ser un home que sabia i trans-
metia que el coneixement i la 
ciència són imprescindibles per a 
un projecte emancipatori. Divulgar 
aquests valors va ser una de les 
seves màximes durant el temps 
en què va ser director de Treball 
i de la revista teòrica Horitzons 
(des del 1962 Nous Horitzons). 
Sabia, per l’experiència que havia 
anat acumulant, que sense organit-
zació i sense mobilització no exis-
teixen possibilitats de canvis revo-
lucionaris i que són les persones les 
que construeixen la història.

Militant del PCC des del 1933, va 
ser un dels fundadors del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 
el juliol del 1936, partit que va 
néixer de la unitat de quatre orga-
nitzacions socialistes i comunistes 
i en la direcció del qual va parti-
cipar en aquells anys de màxima 
duresa. Anys de guerra provocada 
pel feixisme i de defensa de la Re-
pública per part de tota l’esquerra. 
L’Ardiaca era una persona que 
tenia molt clar i defensava la unitat 
dels treballadors/es, la unitat de les 
forces democràtiques en la conse-
cució de la llibertat i la democràcia 
contra el règim feixista del General 
Franco. Va ser el representant dels 
comunistes en el Consell de Forces 
Polítiques de Catalunya, des d’on 
va desenvolupar activitats que 
expressaven les polítiques més 
obertes i de relació amb la classe 

treballadora i amb el conjunt de la 
societat catalana en la lluita per la 
democràcia i la llibertat al nostre 
país. Durant molts anys va treballar 
clandestinament al nostre país i va 
ser detingut el 1962 i condemnat a 
21 anys de presó.

L’Ardiaca va continuar pensant, 
fins a la seva mort, que el Partit 
Comunista, com a eina per a la 
consecució del socialisme i el 
comunisme, és imprescindible i 
per això, l’abril del 1982, es va 
constituir el Partit dels i les Co-
munistes de Catalunya (PCC), 
del qual en Pere en va ser elegit 
president, càrrec que va ocupar 
fins a la seva mort.

En Pere va ser un dels artífexs de 
la política de Front de Esquerres 
del PCC. Política que expressava 
la necessitat de la unitat de la clas-

se obrera, la unitat de les forces 
d’esquerra i la necessitat d’un gran 
partit comunista. Sense l’Ardiaca i 
d’altres el comunisme a Catalunya 
no hauria pogut construir un Partit 
de tall nacional i de classe, el qual 
expressa la voluntat de la classe 
obrera de convertir-se en la classe 
més nacional del nostre país.

El seu enterrament el 1986 va ser 
una gran demostració de dol, al 
qual es van sumar altres forces 
polítiques, sindicals i socials que, 
amb la seva presència, van em-
petitir l’Avinguda del Portal de 
l’Àngel de Barcelona en el comiat 
a les seves cendres.

Per acabar, m’agradaria transme-
tre-us la vitalitat i vocació humana 
que durant tota la seva vida el va 
motivar i va poder transmetre a tot 
el seu entorn.
 
Hem d’agrair profundament, com 
a Fundació, el formidable treball 
realitzat pels historiadors José 
Luis Martín Ramos, Giaime Pala, 
Manuel Moreno i Albert Claret i 
els testimonis sentits de l’Antoni 
Barbarà i de la Neus Català als 
quals unia una gran amistat de 
lluita i d’anys.

En Pere Ardiaca ja no està entre 
nosaltres, però aquest llibre fa que 
continuï viu, que no oblidem la 
seva lluita i amb ella la de milers 
de lluitadors i lluitadores per un 
món més digne i més lliure.
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Xavier Zambrano.
Traductor i escriptor

Caída libre. El libre mercado
y el hundimiento de la economía mundial, 

de Joseph Stiglitz

Stiglitz, en aquest seu últim llibre, 
comença descrivint breument les 
causes de la crisi: anys de política 
econòmica regida per la doctrina 
Reagan-Bush de desregulació, 
executada pel seu profeta Greens-
pan i supervisada per reguladors 
que no creien en la regulació; una 
creença cega en el lliure mercat 
que va portar a instruments tan 
«exuberants» com hipoteques 
dissenyades com bombes de 
rellotgeria per ser impagables. 
Però, tal com assenyala Stiglitz, 
el col·lapse de Lehman Brothers 
marca històricament el final del 
fonamentalisme de mercat: 

«El petard els va explotar a les 
mans. Els instruments financers 
que els bancs venien utilitzant per 
explotar els pobres se’ls van girar 
en contra i els van tombar.» 

A partir d’aquesta fita, tothom està 
d’acord en què l’Estat ha de jugar 
un rol en economia, el camp de 
batalla s’ha desplaçat a dilucidar 

quin és exactament aquest rol. 
La solució adoptada per Bush i 
continuada per Obama és titllada 
per Stiglitz d’estat del benestar 
corporatiu: el diner públic paga 
els plats trencats dels desvaris 

financers i, a canvi, no obté cap 
mena de control polític sobre les 
entitats intervingudes, només di-
fuses reafirmacions d’haver evitat 
l’hecatombe. Segons Stiglitz, els 
plans Bush-Obama de rescat fi-
nancer estan basats en la por.

El gruix del llibre se centra a 
analitzar la resposta a la crisi, 

principalment la resposta donada 
per Obama. En adoptar aquest en-
focament, Stiglitz mostra un atre-
viment no gens usual en l’esfera 
de les publicacions econòmiques, 
entregades en la seva majoria 
o bé al còmode distanciament 
d’interpretar la producció de blat 
a les acaballes de l’Imperi Romà 
o bé a la interessada immediatesa 
de fornir d’arguments a la política 
dominant de torn.

Segons Stiglitz, els plans d’estímul 
econòmic proposats per Obama 
tenen massa defectes. En primer 
lloc, el seu volum és poc ambiciós. 
A més, una tercera part està dedi-
cada a retallades d’impostos. Les 
retallades d’impostos no funcio-
nen perquè tenen un multiplicador 
(creixement que generen per dòlar 
invertit per l’Estat) molt baix. La 
doctrina del trickle-down consis-
tent a retallar impostos als més rics 
i esperar que, d’alguna manera, els 
beneficis gotegin sobre els més 
desfavorits és una estupidesa: el 
degoteig és més rar que el d’una 
estalactita. També les retallades 
indiscriminades sense tenir en 
compte el nivell de renda (com les 
que s’han aplicat a Espanya) són 
injustes i ineficaces per estimular 
la demanda. Mesures com incenti-

El premi Nobel d’economia Joseph. E. Stiglitz analitza les respostes que 
s’han donat a la crisi econòmica, respostes no només insuficients sinó 
perillosament mal dirigides des de la seva òptica neokeynesiana. Com 
és possible que les mateixes receptes que van portar a l’ensulsiada 
s’ofereixin ara com la solució?

Stiglitz és molt crític 
amb l’estratègia de 

capejar el temporal i 
esperar com si la crisi 
no fos més que una 

raresa meteorològica
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var la compra de cotxes són vistes 
per Stiglitz com una prolongació 
de l’agonia d’empreses incompe-
tents, estratègies curtes de mires 
que no creen valor econòmic a 
llarg termini. En general, Stiglitz 
és molt crític amb l’estratègia de 
trampejar la situació i esperar 
com si la crisi no fos més que una 
raresa meteorològica destinada a 
escampar i no un reflex de defectes 
estructurals. Això equival a «xutar 
la llauna una mica més enllà».

Una recuperació sòlida implicaria 
repensar el sistema capitalista. En 
aquest punt, Stiglitz és un refor-
mista de l’escola keynesiana. Pro-
posa una intervenció decidida de 
l’Estat en la regulació del mercat, 
el desmembrament de les mons-
truoses empreses too big to fail 
i l’enfortiment dels mecanismes 
de protecció social. Stiglitz no 
comparteix el recel paranoic dels 

economistes nord-americans so-
bre la propietat pública d’algunes 
empreses. Al contrari, assenyala 
exemples d’empreses públiques 
reeixides com les fàbriques d’acer 
de Corea del Sud i Taiwan; també 
d’economies senceres amb un 
fort dirigisme estatal com la xi-
nesa que ha aconseguit: «créixer 
a una mitjana del 9,7% anual 
durant més de 30 anys i treure 
centenars de milions de persones 
de la pobresa».

Els seus col·legues economistes 
tampoc surten gaire ben parats. És 

evident que la majoria no va veure 
venir la crisi. A més, els models 
econòmics tradicionals contenen, 
per Stiglitz, dos defectes de base: 
consideren l’ésser humà com un 
actor racional que pren decisions 
en un marc d’informació perfecta. 
Per Stiglitz, els humans són, a tot 
estirar i en un bon dia, previsible-
ment irracionals. Els qui signaven 
hipoteques depredadores no ac-
tuaven gaire racionalment, però 
el cert és que se’ls escamotejava 
informació bàsica sobre el que 
estaven signant. La informació 
perfecta no existeix en un món 
financer dominat per la confusió 
entre la banca comercial i la ban-
ca d’inversió, i el secretisme de 
la informació privilegiada i els 
conflictes d’interessos.

Stiglitz troba en aquest volum un 
punt dolç de llegibilitat: ni grolle-
ria divulgativa ni pirotècnia tèc-
nica. El llibre pot ser llegit d’una 
tirada i en cap moment aclapara 
amb el devessall de dades que tant 
agrada als economistes. Tanma-
teix, totes les seves afirmacions 

estan substanciades en un ampli 
aparell crític que comprèn 50 
pàgines de notes situades conve-
nientment al final del llibre. 

Tot i així, el llibre es mou en 
tot moment en l’abstracte món 
de les idees, hi trobem a faltar 
alguns esquitxos del fang del 
«factor humà». Si tenim present 
que Stiglitz ha estat vicepresi-
dent del Banc Mundial i assessor 
principal en matèria econòmica 
del govern Clinton, sabem que 
ha conegut els principals actors 
darrere d’aquesta tragèdia de la 
crisi. S’hi ha reunit, discutit i 
compartit més d’un sopar exube-
rant a Davos. Per què, doncs, no 
trobem al llibre retrats d’aquests 
personatges, frases dites a altes 
hores de la matinada i amb altes 
dosis d’alcohol que traeixen la 
carnassa humana sota les ideo-

logies? Ens sembla una ocasió 
perduda d’haver fet un llibre en 
la línia del magistral Les conse-
qüències econòmiques de la pau 
(1919). El llibre de Keynes, escrit 
també en un moment de profunda 
crisi mundial, no escamoteja el 
factor humà, no sembla escrit des 
del búnquer d’alguna tranquil·la 
institució acadèmica, sinó des de 
la trinxera on es prenen les deci-
sions i on, inevitablement, la gent 
es taca de sang. És la diferencia, 
suposo, entre ser Keynes i ser un 
keynesià.

Portada del llibre de Joseph. E. Stiglitz. 
Editorial Taurus, Madrid, 2010

Economies amb un 
fort dirigisme estatal 
han tret centenars de 
milions de persones 

de la pobresa

Retallar impostos als 
més rics i esperar que, 
d’alguna manera, els 

beneficis gotegin sobre 
els més desfavorits és 

una estupidesa
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Miquel Àngel Sòria

L’esperança la portem incorporada

Margaret Atwood, canadenca, 
amb més de 40 llibres publicats, 
es preocupa per molts d’aquells 
aspectes que no interessen al comú 
dels ciutadans: la natura, l’activitat 
política, la història,... la solidaritat. 
Aquest any l’hem trobada a la 
Fira Internacional del Llibre de 
La Habana, una altra manifestació 
sense interès per als “media”, on 
ha mostrat la seva preocupació per 
l’esgotament dels aliments, l’ús de 
l’aigua potable o la mala pràctica 
a la pesca. I sempre la seva espe-
rança en una solució.
Ah! Però -el risc de la distrac-
ció- sobretot l’interessa el paper 
que juga la dona en aquesta o en 
futures societats.

TORTURA

Què esdevé en les pauses
d’aquesta conversació
sobre el lliure albir
la política i la necessitat de la passió?
Penso en la dona que no mataren
només li cosiren el rostre,
li tancaren la boca fins deixar-se-la
de la grandària d’un orifici per palletes
i després la tornaren al carrer
com un símbol mut.

No importa on va passar
ni perquè.
Tampoc importa quin bàndol fou.
Són coses que es fan
en quant hi ha bàndols.
Tampoc sé si hi ha homes bons
que viuen sa vida
a causa d’aquesta dona o malgrat ella,
però semblant poder no és abstracte,
ni es refereix a la política i al lliure albir
va més enllà dels eslògans.
En quant a la passió,
aquest és el seu oposat,
el ganivet que arrenca els amants
de ta pell com a tumors,
deixant sense pits
 i sense nom,
esclafada, sense sang, amb la veu
cauteritzada per l’excés de dolor,
cos espellat fibra a fibra
i penjat d’un mur, pancarta agonitzant
i exposada pels mateixos que despleguen banderes.

“La pròxima potència no serà la 
Xina o l’Índia, sinó les dones, per 
això és important que defineixin 
el que volen”.

(Foto de La Jiribilla)
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Adreçat a i/o requisits d’accés: Persones llicencia-
des, diplomades, professionals de l’administració i 
altres persones amb experiència en el món associa-
tiu, sindical o polític interessades a aprofundir des 
d’una visió interdisciplinarària en els problemes 
econòmics, socials, polítics i culturals dels nostres 
temps.
 
Presentació i justificació

El curs s’imparteix presencialment i inclou clas-
ses teòriques i pràctiques, seminaris, avaluacions, 
com també dedicació personal autònoma de 
l’estudiant.

Dues línies de reflexió són al darrere de la formu-
lació d’aquesta proposa docent:
• D’una banda, la convicció de la necessitat que, 

en una societat democràtica, la relació de la 
universitat amb la vida social i econòmica ha de 
ser de servei públic, cosa que és garantida pel 
principi d’autonomia. El curs vol ser un pont 
entre la vida social del nostre país i el món de la 
recerca i l’ensenyament superior.

• De l’altra, la voluntat d’oferir una visió el més 
interdisciplinària possible dels problemes 
econòmics i socials del nostre temps. La divisió 

de disciplines provoca limitacions que es poden 
resoldre mitjançant el diàleg entre especialistes 
disposats a atendre arguments clarament i compe-
tentment construïts. El trasllat d’aquest diàleg in ter-
disciplinari entre economistes, politòlegs, juristes, 
filòsofs i historiadors pot ser un servei públic.

objectius Generals

L’objectiu del programa és facilitar una formació 
de persones amb una visió interdisciplinària i àm-
plia dels problemes econòmics i socials del nostre 
temps i les competències tècniques necessàries per 
aprofitar des de la pràctica social els recursos que 
provenen de la reflexió i la recerca acadèmiques.

objectius específics

Aportar coneixements, tècniques instruments per a 
l’anàlisi i l’acció davant els principals problemes 
econòmics, socials i polítics del nostre temps, des-
envolupar les competències bàsiques i el conjunts 
d’habilitats necessàries per a exercir amb eficàcia 
els futurs treballs aplicats que duguin a terme els 
diplomats i les diplomades.

capacitats bàsiques

En acabar el programa, qui obtinguin el diploma de 
postgrau ha d’haver adquirit o desenvolupat:

Raons per la república i el socialisme 
també per al segle XXI

Eines per a l’anàlisi dels principals problemes polítics, econòmics
i socials del nostre temps

Tipus de curs: Diploma de postgrau de la UB
Nombre d’anys acadèmics: 1
Curs acadèmic d’inici de docència: 2010
Nombre de crèdits: 15
Import de la matrícula: 1.150 €
Correu electrònic: republicaisocialisme@fpereardiaca.org
Web: http://republicaisocialisme.fpereardiaca.org
Directors: Antoni Domènech i Daniel Raventós
Període de preinscripció: 1/6/2010-10/10/2010
Data inici de la docència: 15/10/2010. Data final de la docència: 01/06/2011
Lloc de realització: Ateneu Roig (c/Ciudad Real 25 de Barcelona)
Horari habitual: dilluns i dimecres de 18.30 a 21.40

diploma de postGrau



51

• Capacitat per a una aproximació interdisciplinària 
i teoricopràctica als problemes del nostre temps, 
en la perspectiva d’una concepció integrada de les 
ciències socials.
• Capacitat de connexió entre la pràctica social i 
els recursos que provenen de la reflexió i la recer-
ca acadèmiques, que puguin constituir un pont de 
relació entre ambdós móns.

avaluació

L’avaluació consisteix en el control de l’assistència, 
que ha de ser d’un mínim del 80 % i l’elaboració 
d’un treball de síntesi que serà avaluat per una co-
missió d’avaluació establerta pel director acadèmic 
i composta per alguns dels docents.

Professorat

Antoni Domènech, editor general de la revista Sin 
Permiso i catedràtic de Filosofia del Dret, Moral i 
Política de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la UB.
Daniel Raventós, professor de la Facultat d’Eco-
nomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, 
membre del Comitè de Redacció de Sin Permiso i 
president de la Red Renta Básica.
Jordi Mundó, professor d’Ètica i Epistemologia de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona i membre del Consell de Redacció de 
Sin Permiso.
Gerardo Pissarello, professor de Dret Constitu-
cional de la UB i membre del Comitè de Redació 
de Sin Permiso.
Julie Wark, membre del Consell Editorial de Sin 
Permiso.
Michael Krätke, professor de Política Econòmica i 
Dret Fiscal a la Universitat d’Amsterdam, investi-
gador associat a l’Institut Internacional d’Història 
Social d’Amsterdam i catedràtic d’Economia Po-
lítica i director de l’Institut d’Estudis Superiors de 
la Lancaster University al Regne Unit.
Florence Gauthier, professora d’Història de la 
Revolució Francesa a la Université de Paris VII-
Jussieu i membre del Consell Editorial de Sin 
Permiso.
Alejandro Nadal, economista mexicà, membre del 
Consell Editorial de Sin Permiso.
Maria Julia Bertomeu, filòsofa i membre del Con-
sell de Redacció de Sin Permiso.
Jean Bricmont, professor de Física a la Université 
de Louvain la Neuve, Bèlgica. És membre del Tri-
bunal de Brussel·les i membre del Consell Editorial 
de Sin Permiso.

David Casassas, doctor en Sociologia per la UB 
i investigador i professor a la UAB, membre del 
Comitè de Redacció de Sin Permiso.
Jordi Arcarons, Catedràtic d’Economia Aplicada 
de la UB.
Enric Prat, doctor en Història per la UPF.

Programa

• La relació entre economia i política.
• Naturalesa i constitució dels mercats.
• Justícia distributiva.
• El sector públic.
• Democràcia i competició política.
• Democràcia econòmica.
• Balanç de 30 anys de globalització.
• Nacionalització, socialització i privatització.
• La finançarització de l’economia.
• Balanç dels experiments socialistes en el segle 

XX.
• El dret laboral i la vida democràtica.
• Dret constitucional.
• Autodeterminació, descentralització i federalis-

me.
• La selecció de les elits.
• L’herència del moviment obrer a Barcelona.
• La proposta d’una renda bàsica de ciutadania.
• Actualitat dels clàssics del pensament polític. I: 

de Maquiavel a Locke. II: Kant i la Revolució 
Francesa, III: Marx. IV: Rosa Luxemburg., V: 
Max Weber. VI: Keynes.

• Problemes d’ètica aplicada. I: avortament i 
eutanàsia. II: les patents i els drets de propietat 
intel·lectual.

• Universitat i societat.
• La transició política al Regne d’Espanya.
• Drets Humans al segle XXI.
• Indicadors i mesures de la pobresa i la desigualtat 

social.

orGanitzen: sin permiso, fundació pere ardiaca i Greecs
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Dijous 16 de setembre
L’EMERGÈNCIA DELS BRICS: ENTRE LA CONS-
TRUCCIÓ DE LA PAU I EL RISC DE CONFLICTE
 
• 16.30h-Presentació
Jordi Vaqué, director del CIDOB
Carmen Plazuelo, Associació Cultural Roig
Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau 
i dels Drets Humans
 
• 17h- Guerra, pau i Economia Mundial
Erhard Crome, Institut d’Anàlisi Social Crític de la Fun-
dació Rosa Luxemburg 
Presenta: Celestino Sánchez, Fundació Pere Ardiaca
 
• 19h-  Actualitat de Xina. La tradició xina de política 
internacional de Xina, l’organització de Shanghai i el 
futur del paper de Xina como a actor internacional
Rafael Poch de Feliu, periodista corresponsal de La Van-
guardia a Beijin de 2002 a 2008. És autor de Actualidad 
de China (Crítica 2009).
Presenta: Luis Juberías, Fundació Pere Ardiaca

Divendres 17 de setembre
29-S: LA DEMOCRàCIA EN CRISI. LA GENT TRE-
BALLADORA PLANTA CARA
 
• 10h-14h Seminari d’intercanvi d’experiències: El 
sindicalisme de classe a l’Europa mediterrània davant 
dels atacs contra els drets de la gent treballadora .
Amb la presencia de sindicalistes europeus de Catalunya, 
França, Portugal, Itàlia i Grècia. 
 
• 17.30h La classe treballadora i Europa com a subjecte 
polític
Daniel La Calle, director de la Fundación de Investiga-
ciones Marxistas (FIM)
Gustavo Búster, membre del Consell de Redacció de 
Sin Permiso
Armando Fernández Steinko, professor de sociología 
de la UCM
Presenta: àngels Martínez Castells, Fundació Pere 
Ardiaca

• 19.30h La democràcia en crisi. La gent treballadora 
planta cara
Amb la presència de sindicalistes europeus de Catalunya, 
França, Portugal, Itàlia i Grècia. 
Presenta: àngel Crespo, Fundació Pere Ardiaca 

29 de setembre: Europa davant
una cruïlla històrica

L’emergència dels BRICS: Entre la construcció de la pau i el risc de conflicte
 - Nous escenaris de guerra, debats per a l’acció en un escenari postunilateral (II) -

Dies: Dijous 16 i Divendres 17 de setembre
Lloc: Fundació CIDOB (C/ Elisabets 12)

Organitza: Associació Cultural Roig (www.roigcultura.cat)
Col.labora: Fundació Pere Ardiaca (www.fpereardiaca.org)

Amb el suport de:
Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans

Fundació CIDOB

Detectem la necessitat per a una acció per la pau a Europa d’abordar 

els nous escenaris que s’obren arran de la crisis multidimensional 

i històrica que estem vivint. Recollim les qüestions obertes a les 

jornades de 2009 Nous escenaris de guerra, debats per a l’acció 

en un escenari postneoliberal i postunilateral, organitzades per la 

Fundació Pere Ardiaca, que són la base del plantejament de les 

jornades d’aquest any, centrades en el nou paper dels països dits 

emergents Brasil, Rússia, Índica, Xina i Sud-àfrica (BRICS).

D’altra banda, mentre elaboràvem aquest debats s’han produït fets 

molt greus que posen a Europa en una cruïlla històrica, no només en 

la seva posició internacional i en relació a la pau, sinó sobre la seva 

mateixa existència i naturalesa. Una Europa de pau i per a la pau 

sembla avui una utopia més llunyana que ahir. La tensió i el potencial 

de conflicte social implícit en les opcions d’ajust i retallada dels drets 

dels treballadors i treballadores imposades als governs europeus per 

les oligarquies financeres, posa inquietants dubtes sobre el nostre futur 

col.lectiu; a aquests assumptes també li volem dedicar un espai de 

reflexió en el marc de la Vaga General del 29 de setembre.

PROGRAMA

 Preguem inscripcions prèvies: fpereardiaca@fpereardiaca.org • www.fpereardiaca.org
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1

Das Dorf Hollywood ist entworfen nach den Vorstellungen
Die man hierorts vom Himmel hat. Hierorts
Hat man ausgerechnet, daß Gott
Himmel und Hölle benötigend, nicht zwei
Etablissements zu entwerfen brauchte, sondern
Nur ein einziges, nämlich den Himmel. Dieser
Dient für die Unbemittelten. Erfolglosen
Als Hölle.

El pueblo de Hollywood se planeó según la idea
De que aquí se tenían partes del cielo. Aquí
Se ha llegado a la conclusión de que Dios,
Necesitando de Cielo e Infierno, no necesitaba
Planear dos lugares, sino
Uno solamente: el cielo. Éste
Sirve para los pobres y los desafortunados
Como infierno.

Bertolt Brecht

Traducción: Àngel Ferrero

Elegías de Hollywood

20.9.42

winge, que viene a visitarme por lo 
menos una vez por semana desde 
downtown, donde trabaja en una 
fábrica de ropa interior, ha leído 
algunas de las ELEGÍAS HO-
LLYWOODENSES que he escrito 

para eisler, y comentó: “parecen 
haber sido escritas en marte.” lle-
gamos a la conclusión de que esa 
distancia no es algo característico 
del autor sino un to de esta ciudad: 
casi todos sus habitantes la tienen. 
estas casas no se convierten en pro-
piedad al ser habitadas, vividas; se 

convierten en propiedad por efecto 
de un cheque; lo importante es que 
el propietario disponga de ellas, no 
que las viva. las casas son depen-
dencia de los garajes.

(Diario de trabajo, vol. 2, p. 178. 
Traducción de Nélida Mendilaharzu 

de Machain)

Brecht davant del tribunal del Comitè d’Activitats Anti-
estat-unitenques.
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2

Am Meer stehen die Öltürme. In den Schluchten
Bleichen die Gebeine der Goldwäscher. Ihre Söhne
Haben die Traumfabriken von Hollywood gebaut. 
Die vier Städte
Sind erfüllt von dem Ölgeruch
Der Filme.

En el mar se alzan las torres petrolíferas. En los cañones 
Se vuelven blancos los huesos de los buscadores de oro. Sus hijos
Han levantado la fábrica de sueños de Hollywood.
Las cuatro ciudades
Están llenas con el olor oleaginoso
De las películas.

3

Die Engel von Los Angeles
Sind müde vom Lächeln. Am Abend
Kaufen sie hinter den Obstmärkten
Verzweifelt kleine Fläschen
Mit Geschlechtsgeruch.

Los ángeles de Los Ángeles
Están cansados de reír. Por la tarde
Compran detrás del mercado de verduras,
Con desesperación, pequeños frascos 
Con olor a sexo. 

4 

Unter den grünen Pfefferbäumen
Gehen die Musiker auf den Strich, zwei und zwei
Mit den Schreibern. Bach
Hat ein Strichquartett im Täschen. Dante schwenkt
Den dürren Hintern.

Bajo los verdes pimenteros
Se trabajan las calles los músicos, de dos en dos
Con los escritores. Bach
Lleva un cuarteto de cuerda en el bolso. Dante menea
Sus nalgas resecas.

Brecht amb Hanns Eisler.
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DIE STADT IST NACH DEN ENGELN GENANNT
Und man begegnet allenthalben Engeln.
Sie riechen nach Öl und tragen goldene Pessare
Und mit blauen Ringen um die Augen
Füttern sie allmorgendlich die Schreiber in ihren

     Schwimmpfühlen

LA CIUDAD RECIBIÓ SU NOMBRE DE LOS ÁNGELES
Y por todas partes se encuentran ángeles. 
Huelen a petróleo y llevan pesarios dorados
Y con anillos azules en torno a sus ojos
Alimentan todas las mañanas a los escritores en sus
      piscinas.
 

JEDEN MORGEN, MEIN BRÖT ZU VERDIENEN, 
Fahre ich zum Markt, wo Lügen gekauft werden. 
Hoffnungvoll
Reihe ich mich ein unter die Verkäufer. 

PARA GANARME EL PAN, CADA MAÑANA
Voy al mercado donde compran mentiras.
Lleno de esperanza,
Me pongo en la cola de los vendedores. 

DIE STADT HOLLYWOOD HAT MICH BELEHRT
Paradies und Hölle
Können eine Stadt sein: für die Mittellosen
Ist das Paradies die Hölle.

HOLLYWOOD ME HA ENSEÑADO
Que Paraíso e Infierno
Pueden ser una ciudad: para los pobres
Es el Paraíso del Infierno.

IN DEN HÜGELN WIRD GOLD GEFUNDEN
An der Küste findet man Öl.
Größere Vermögen bringen die Träume vom Glück
Die man hier auf Zelluloid schreibt. 

EN LAS COLINAS SE ENCONTRÓ ORO
En la costa se puede encontrar petróleo
Mayores fortunas proporcionan los sueños de felicidad
Que aquí se escriben sobre celuloide

ÜBER DEN VIER STÄDTEN KREISEN DIE JAGDFLIEGER.
Der Verteidigung. In großer Höhe
Damit der Gestank der Gier und des Elends
Nicht bis zu ihnen heraufdringt.

SOBREVUELAN LAS CUATRO CIUDADES LOS CAZAS
Del departamento de defensa. A gran altitud,
Para que el mal olor de la avaricia y de la miseria
No les alcance. 

Brecht davant del tribunal del Comitè 
d’Activitats Anti-estat-unitenques.






