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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Dediquem aquest segon número de L’ESPURNA a la participació.  I és
que s’ha parlat molt de participació, i massa des del poder. És per això
que la Fundació Pere Ardiaca i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia es
van plantejar la necessitat d’unes jornades per enfrontar el discurs domi-
nant que veu en els processos participatius un instrument de legitimació
i una alternativa a l’organització estable que representen les associaci-
ons i les organitzacions socials.

Dos van ser els eixos que van tractar en Celestino Sánchez, en Vicenç
Molina i la Isabel Ribas: 1. la formulació d’una proposta  de paradigma
de participació basat en el foment del teixit associatiu, 2. l’articulació
d’una relació entre entitats socials i administracions alternativa a les
relacions clientelars o de dependència. Aquí publiquem els treballs que
es van presentar a les jornades Una mirada radical a la participació, que
van tenir lloc al desembre passat.

D’altra banda,  publiquem en un quadern central una reflexió d’en José
Manuel Bermudo sota el títol Materialisme i emancipació, fruit d’un en-
càrrec que li vam fer sobre els nous idealismes i la potencialitat emanci-
padora del materialisme avui. És un treball que obre un debat de profun-
ditat sobre la necessitat d’actualització del pensament  d’arrel marxista
per poder ser alternativa al postmodernisme i al subjectivisme, reflex
ideològic de la llibertat de mercat, i que de ben segur suscitarà enceses
polèmiques.

Segons en Bermudo, aquestes perspectives sobre el món són l’idealisme
filosòfic d’avui dia, que tendeix a legitimar - o a no qüestionar- l’ordre de
coses existents a través de la negació de la possibilitat de l’exercici
crític-racional capaç de transformar en un sentit de progrés. Paradoxal-
ment, aquesta perspectiva del món es combina amb una actitud ètica
totalment materialista. El pensament emancipatori hauria de posar al
centre de la seva teoria la categoria de praxi, d’activitat humana on el
subjecte actiu connecta amb la realitat objectiva.

Un altre treball a destacar és l’article de la Núria Boix i la Laura Calosci,
en què ens introdueixen al fons documental que en Josep Serradell
“Román” i la Margarita Abril, dos històrics dirigents del PSUC, van llegar
a la Fundació. A més, publiquem un article de l’escriptora Maribel No-
gué, que fa memòria de la militant i sindicalista Carola Ribaudí, que va
tenir un paper clau en la fundació de les CCOO d’Ensenyament, en què
el debat entre corporativisme i  sindicalisme de classe va ser molt impor-
tant.

Per últim, i per complementar aquesta brevíssima introducció als mate-
rials que presentem en aquest número, en Cuáthemoc Amezcua analit-
za les conseqüències de les reformes neoliberals a Mèxic i la resposta
que aporten els moviments populars. La Memé Prats i  en Miquel Àngel
Soria aporten la seva col·laboració cultural habitual. En aquest cas,  l’obra
d’en Van Gogh i  en Josep Renau ocupa les nostres pàgines.
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Celestino Sánchez
Tinent d’Alcalde i Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barbarà i President

de la Fundació Pere Ardiaca 

Capitalisme versus DemocràciaCapitalisme versus DemocràciaCapitalisme versus DemocràciaCapitalisme versus DemocràciaCapitalisme versus Democràcia

Celestino Sánchez fa una aposta per una concepció de la participació
ciutadana des de la democràcia radical i ens planteja una interessant
pregunta,  el capitalisme realment existent és compatible amb la
democràcia?

El passat dissabte 15 de desem-
bre la Fundació Pere Ardiaca i
la Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia van coorganitar les jor-
nades “Una mirada radical so-
bre participació” amb l’objec-
tiu de propugnar l’associacio-
nisme com a base d’una socie-
tat participativa.

Parlar de participació ciutadana és,
en el fons, parlar de democràcia
sense adjectius. La democràcia ha
estat una expressió política per des-
gràcia escassa a la història de la
humanitat; cal recordar que a la
Grècia clàssica, tan sols els homes
lliures i propietaris de terres vota-
ven, als temps més propers que fins
a la proclamació de la II República
a Espanya les dones no van poder
participar, nosaltres durant el temps
negre de la dictadura feixista d’en
Franco tampoc, i si fem un repàs a
nivell més global avui en dia la de-
mocràcia és bastant inexistent en
molts dels països o Estats.

D’aquí que la democràcia, a la his-
tòria de la humanitat, ha estat es-
cassa, i la seva ampliació a més
persones hagi estat una constant
amb avenços i retrocessos i que,
avui com sempre, més democràcia
per a més persones i per a més ob-
jectius, és una tasca a tenir present
en totes les nostres activitats.

Ens hauríem de preguntar perquè
la democràcia només és per elegir
cada quatre anys els qui ens repre-
sentaran, i que aquests elegiran els
qui ens governaran, sense control
d’aplicació dels programes amb els
quals es van presentar. El mercat
és impermeable a la democràcia, les
decisions com el preu de les hipo-
teques, dels diners, o el maleït
euríbor, es prenen tan sols pels re-
presentants del sector financer, la

democràcia es queda a les portes
de les fàbriques, per posar alguns
exemples. Qualsevol d’aquestes
decisions afecta més les condicions
de vida i treball de les persones que
les que es prenen amb democrà-
cia.

Avui els símptomes de desafecte a
la democràcia s’expressen de múl-
tiples maneres, baixa participació
a les eleccions, no confiança en les
persones que es dediquen a la polí-
tica, mala opinió de les institucions,
etc.; com resoldre aquesta situació,

recuperant el nervi de la democrà-
cia que ha de servir per millorar i
ampliar els drets econòmics i soci-
als, el dret al treball digne, habitat-
ge assequible, educació pública i
de qualitat, sanitat pública univer-
sal i gratuïta, garantia de les lliber-
tats col·lectives i individuals i un
llarg etcètera.

Pot ser que el capitalisme realment
existent sigui incompatible amb la
democràcia, com és possible que
generi més capacitat de decisió el
Banc Mundial, el Fons Monetari
Internacional, l’Organització Mun-
dial del Comerç, que els Estats ele-
gits democràticament, del Parla-
ment Europeu, de l’ONU?

Davant d’aquesta situació, si no la
resolem, l’aspiració no serà la de
participar en la democràcia, en la
d’allunyar-nos de la solució dels
problemes i la recerca de solucions
des del col·lectiu, des del públic,
sinó tancar-nos a casa nostra, allu-
nyar-nos dels espais públics, parti-
cipar en el millor dels casos des de
la individualitat, no organitzar-nos
en sindicats, associacions de veïns,
cooperatives, ateneus, etc., que ens
farà menys influents en la presa de
decisions, i més delegar que uns
altres ens ho facin.

En el fons, parlar de participació
ciutadana crec que és parlar de més
democràcia per a més persones i
per a més coses, és canviar la idea
de “tu em votes i jo t’arreglo les
coses”, canviar el governar per a

“Participació política
ha de ser canviar el
governar per a les

persones pel gover-
nar per i amb les per-
sones organitzades”
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les persones pel governar per i amb
les persones organitzades.

Sóc conscient que això fa neces-
sari un canvi de mentalitat en els
partits polítics, a la societat ci-
vil organitzada en entitats cul-
turals, esportives, sindicats, etc.,
i en la mentalitat de les perso-
nes, una concepció de la ciuta-
dania de caràcter republicà, que
va més enllà de la concepció del
model d’Estat, que fa seus que
els problemes i solucions de la
nostra realitat, dels temes eco-
nòmics, socials, ecològics, cul-
turals, etc. són també la nostra
responsabilitat.

Avui en dia, els partits polítics són
maquinàries electorals, en què les
enquestes o les tècniques dels mass
media han substituït la democràcia
al si, les llistes electorals es constru-
eixen a partir del que encapçala la
llista i com a expressió de la plurali-
tat de l’organització, si féssim una
anàlisi dels seus òrgans de represen-
tació i govern ens adonaríem que la
majoria són càrrecs públics i que els
representants de la societat civil or-
ganitzada són inexistent.

Però tampoc s’escapen les entitats
i organitzacions de la societat civil,
que no utilitzen les assemblees o
consultes per a la presa de decisi-
ons, que els seus òrgans de direc-
ció es perpetuen en el decurs del
temps, amb l’argument moltes ve-
gades fàcil que ningú hi vol parti-
cipar, en lloc de crear les condici-
ons per canviar aquesta realitat.

És necessari creure que la demo-
cràcia no tan sols serveix per a la
resolució del públic entès com l’ex-
tern als partits i organitzacions so-
cials, sinó que el públic també és el
col·lectiu en l’interior d’aquestes or-
ganitzacions.

Hi ha una concepció de la demo-
cràcia limitada, que només dóna
valor al suport en vots, enquestes,
etc. i no al valor de les persones
organitzades que tenen opinions,
que discuteixen, que construeixen
propostes i aspiren a intervenir de-
mocràticament a les decisions de
les estructures de poder.

Cal fer permeables els governs i
administracions a les opinions que
genera la societat civil organitzada,
partint de la idea que és necessari
compartir les decisions, crear el
consens necessari per al bon go-
vern és comptar amb organitzaci-
ons que donen valor a les opinions
de les persones, a la recerca i exe-
cució de polítiques al servei dels ciu-
tadans/es. Permeteu-me dir que
això és compartir el poder.

La democràcia és un instrument,
però també un objectiu per a la
transformació social, per millorar les
condicions de vida, de treball, cul-
turals, mediambientals, de les per-
sones d’una societat determinada,
ja que fa protagonista el conjunt de
la societat.

Les llibertats democràtiques sem-
pre han estat una conquesta dels
treballadors/es i les classes popu-
lars, mai dels que han detentat els
poders econòmics i polítics i el
major o menor nivell de llibertats
democràtiques ha estat l’expres-
sió de la correlació de forces en-
tre aquests poders econòmics i so-
cials i les organitzacions dels sec-
tors populars. És bo recordar això,
per valoritzar el paper de la soci-
etat civil organitzada avui, com a
motor de la conquesta de més de-
mocràcia.

Més democràcia, com a argument
per a la participació democràtica i
la seva qualitat, és imprescindible
per superar la divisòria entre la re-
presentació institucional i els senti-
ments, desitjos i interessos de la ciu-
tadania sobre la base d’un element,
i és que no hi ha més democràcia
que la dels ciutadans/es.

Cal trascendir l’individualisme i
crear una democràcia ciutadana en
què hi participem tots i en tots els
terrenys, en què el públic es faci
universal i possibiliti la lliure auto-
determinació de les persones.
Un poder polític representatiu, que
obri la participació directa i real dels
afectats/des que som tots/es, un
govern democràtic recolzat en la
força organitzada de les persones,

“entès com a republicanisme ciu-
tadà” que no tan sols vota, sinó que
té opinió i s’organitza per construir
una societat de persones iguals.

Cal un rearmament moral de la de-
mocràcia i dels demòcrates radicals,
l’economia, els problemes socials,
el dret a l’habitatge, al treball, la
igualtat de les persones sense impor-
tar el sexe, la raça, l’edat o el seu
lloc de naixement, la redistribució
de riqueses, la salut pública i l’ense-
nyament universal i gratuït, per a
tots, el dret a organitzar-nos, són l’ho-
ritzó per als i les demòcrates.

Però segueix plantejant-se la pre-
gunta, el capitalisme realment exis-
tent és compatible amb la demo-
cràcia?

“Hi ha una concepció
de la democràcia limi-
tada, que només dóna
valor al suport en vots,
enquestes, etc. i no al
valor de les persones
organitzades que te-

nen opinions”

“La democràcia és un
instrument, però també

un objectiu per a la
transformació social, per
millorar les condicions

de vida, de treball, cultu-
rals, mediambientals,

de les persones”
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Vicenç Molina
Professor de la Universitat de Barcelona i col.laborador de la Fundació Francesc Ferrer i

Guàrdia

Una ètica de la democràciaUna ètica de la democràciaUna ètica de la democràciaUna ètica de la democràciaUna ètica de la democràcia

Durant les mateixes jornades,
“Una mirada radical sobre par-
ticipació” Vicenç Molina, pre-
nent com a punt de partida les
darreres elecciones legistatives
franceses, reflexiona sobre la
necessitat d’una ètica de la de-
mocràcia, que ha de ser inter-
nacionalista i el paper de l’es-
querra en aquesta direcció.

La clau de construcció d’una
democràcia ciutadana rau en els
valors que es reclamen de la lli-
bertat, de la veritable interven-
ció dels individus en els seus
afers, de la republicanitat que
garanteix l’absència de
sotmetiment en les relacions de
poder entre les persones. Són els
valors que, recollint concepció
filosòfica i aportació històrica,
constitueixen el moll de l’os de
qualsevol republicanitat. De
qualsevol plantejament allibera-
dor. I que la democràcia ha d’in-
corporar, per tal de ser fidel a
aquells que li atorguen signifi-
cat: els homes i les dones.

I que, especialment, ha de voler
estendre i treballar entre aquells

sectors socials que n’havien
constituït l’ànima i la força més
intensa. Que n’havien estat, tam-
bé, els primers combatents i els
primers beneficiaris. I que, a
hores d’ara, en les nostres soci-
etats postmodernes, se’n desen-
tenen massa sovint, s’abstenen
en un grau molt preocupant, o
es deixen seduir per les dema-
gògies excloents que veuen, en
la desesperació de qui no intu-
eix cap més sortida, la seva opor-
tunitat històrica. Oportunitat que
sempre és, òb-
viament, autori-
tària.

La desafecció
de sectors prou
significatius de
les classes po-
pulars respecte
a les instituci-
ons de la demo-
cràcia permet treure’n el màxim
aprofitament polític possible per
part de la demagògia populista,
que es reconegui obertament
d’extrema dreta o es camufli sota
paraigües de colors més aparents
i amb imatges més civils. Hi ha
aquí, també, una clara respon-
sabilitat per part dels gestors
polítics que no han parat –sem-
pre que han pogut- de desmobi-
litzar algunes de les seves prò-
pies bases electorals.

En l’exemple de les darreres
eleccions presidencials franceses
en podem tenir una clara refe-

rència. Hi va haver una molt alta
i molt noble participació electo-
ral. Que, com a conseqüència de
la desmobilització, del cansa-
ment, de l’esgotament d’algun
discurs expressat amb poca cla-
redat –el mateix concepte de
“democràcia participativa”- de
l’assumpció d’algun dels valors
clàssics del pensament conser-
vador, va permetre un decanta-
ment cada cop més clar del vot
popular cap a una opció de dre-
tes que no s’ha amagat, en ab-

solut, d’haver
a s s u m i t
l’agenda “tèc-
nica” de l’ex-
trema dreta,
tot i que em-
magatzemant-
la en al·-
lusions sim-
bòliques i en
r e f e r è n c i e s

metafòriques a la pròpia tradi-
ció republicana… tradició, d’al-
tra banda, ben envejable, per
cert. Mentre que l’esquerra al·-
ludia, contínuament, a la demo-
cràcia participativa, com a eina
de gestió, com a mecanisme que
potenciaria la intervenció direc-
ta dels ciutadans, com a solu-
ció… des de la dreta es feia un
discurs probablement més ide-
ològic, s’exhibien conceptes
que, a més, anaven filtrant-se per
un arc de sensibilitats amb ma-
tisos prou diversos. Fins i tot,
ambdues candidatures coincidi-
en en algun dels temes que més

“Els ciutadans partici-
pen davant d’ofertes
ideològiques quan hi

ha valors en joc, i s’abs-
tenen davant de sim-

ples intents de demos-
trar la pròpia eficiència “

“Doncs no, no n’hi ha-
via prou amb gestionar.

Calia continuar fent
política, i fent política

fonamentada en criteris
d’ètica civil, amb valors

i amb idees”
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allunyats són de l’agenda polí-
tica europea de les grans forces
amb aspiracions de govern:
l’oposició explícita al model de
globalització, i
el reconeixe-
ment que no és
lògic –ni legí-
tim- que les
autoritats polí-
tiques no pu-
guin optar per
més mesures
de gestió de
l’ordenament
econòmic que
les que es de-
riven d’un
Banc Central
europeu com-
pletament in-
dependent i, per tant, desvincu-
lat del control democràtic. És
l’autoritat democràtica, a escala
europea, la que té legitimitat per
regular l’oferta monetària, la
que ha de prendre les decisions
financeres i ha d’optar per la
compatibilitat –o no- entre
incentivar el control de la infla-
ció o afavorir l’increment de
l’ocupació. Es tracta que la po-
lítica torni a imposar-se a l’eco-
nomia. Aquí, hi ha valors polí-
tics, idees. I ambdues candida-
tures les encarnaven, amb ac-
cents diferents i veus diverses,
amb una disposició prou diver-
gent respecte al paper dels
agents públics, però parlant-ne
obertament. En el rerefons de tot
això hi ha, certament, persones,
grups d’opinió, associacions,
capaces d’expressar, com a mí-
nim… una certa idea. Expressar-
la políticament és una de les ra-
ons que han promogut un nivell
de participació altíssim, conver-
tit en un model per a la resta
d’Europa.
Els ciutadans participen davant
d’ofertes ideològiques quan hi ha
valors en joc, i s’abstenen davant
de simples intents de demostrar
la pròpia eficiència enfront de

l’adversari, davant de processos
en els quals només es fa referèn-
cia a la gestió. I en l’esquerra hi
ha una part important de respon-

sabilitat, per ha-
ver desmobilit-
zat les seves prò-
pies bases, tot
creient que ja
n’hi havia prou
amb gestionar i
amb proposar
més gestió, des
de l’assoliment
d’un sistema
d’infraestruc-
tures públiques
més o menys ra-
onable…

Doncs no, no
n’hi havia prou amb gestionar.
Calia continuar fent política, i
fent política fonamentada en cri-
teris d’ètica civil, amb valors i
amb idees. Sense oblidar-se de
ningú. I mirant, especialment,
d’atraure els més desafavorits
cap al compromís amb la Ciu-
tat.

L’ètica de la democràcia, és a
dir, la capacitat conscient de
mesurar el grau de coherència
entre les accions i els seus agents
–socials, polítics, econòmics,
culturals- en
la mesura de
la seva re-
p e r c u s s i ó
pública, de-
pèn en bona
part de la ca-
pacitat d’or-
g a n i t z a c i ó
per part dels
c i u t a d a n s ,
agents soci-
als que són
s u b j e c t e s
protagonis-
tes fonamen-
tals del prin-
cipi d’acció
–ciutadana-

en l’espai públic, sense la qual
la ciutadania es dilueix en un
magma estrictament individual,
poc apte per generar proposici-
ons actives de caràcter públic,
polític, poc apte per oposar-se a
les possibles intervencions, més
o menys manipuladores, dels
agents dotats de més poder de
generació d’opinió (els grans
mitjans de comunicació), de
més poder econòmic (les grans
empreses) o de més aparent le-
gitimació jurídica (les adminis-
tracions).

Sense el principi d’organització
(“associeu-vos i sereu forts”) la
ciutadania amb consciència crí-
tica –constructora- i amb actitud
activa no podrà fer-se responsa-
ble del seu propi procés de des-
envolupament amb l’objectiu de
dotar-se de les eines fonamen-
tals que han de conduir-nos a
l’assoliment del màxim respec-
te a la dignitat de tots i de ca-
dascun dels ciutadans, és a dir,
a la vida amb plenitud d’exerci-
ci de tots els drets i totes les ca-
pacitats per a totes les persones.
Aquesta plenitud d’exercici de
tots els drets i totes les capaci-
tats per a totes les persones és,
fonamentalment, la pedra de toc
d’una ètica aplicada a l’existèn-

cia mateixa de la
democràcia.

En l’actual etapa
de capitalisme
de consum, en
què s’espera que
l’individu ocupi
tan sols el lloc
d’un consumidor
expectant i es-
pectador, sense
cap afany de pre-
sència construc-
tora activa, el
poder –els po-
ders- afavorei-
xen la desagre-
gació, la frag-

“En l’actual etapa de
capitalisme de con-
sum, , el poder –els

poders- afavoreixen la
desagregació, la frag-

mentació, l’extinció
dels vincles polítics

que podrien permetre
l’actuació pública de
la consciència civil

organitzada”

“Es tractaria de gesti-
onar l’àmbit global de
les actuals relacions
internacionals des

d’una veritable orga-
nització d’abast mun-
dial dotada de verita-
ble poder polític i, per
tant, de capacitat d’in-

tervenció sobre el
mercat, sobre els

poders econòmics, i
amb mitjans d’acció –

coercitiva”
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mentació, l’extinció dels vincles
polítics que podrien permetre
l’actuació pública de la consci-
ència civil organitzada. Això
s’ha enfortit amb la inèrcia del
pensament postmodern tendent
a presentar l’individu contempo-
rani com a no dotat d’eines de
raonament crític, i a pensar-lo
inscrit en el magma d’una su-
posada absència de fonamenta-
cions de caràcter ètic, simple-
ment interessat en l’obtenció de
possibles rendibilitats immedia-
tes per a qualsevol repte quoti-
dià, en la recerca de solucions

presentistes, desvinculades de
qualsevol possible opció per un
pensament profund, en el que hi
pugui haver una certa conscièn-
cia de la transcendència de l’ac-
ció dels individus en un horitzó
de desenvolupament dels seus
drets i de les seves capacitats i,
per tant, dels drets i de les capa-
citats dels altres.

Per tal de construir –de vegades,
reconstruir- aquesta consciència
de possibilitat d’horitzons de
desenvolupament de drets i de
capacitats, en un sentit positiu,
cal tendir a afavorir l’organitza-
ció, la presència públicament
associada dels individus consci-
ents que, en cada espai de l’es-
fera pública, aspiren a interactuar
amb els diferents poders, a evi-
tar que l’absència de juridicitat
democràtica en el context inter-
nacional anul·li els marcs reco-
neguts per les legislacions de-

mocràtiques de caràcter territo-
rial i impedeixi que el conjunt
de la vida hu-
mana es plan-
tegi cotes més
lliures políti-
cament, més
avançades i
distributives –
més socialistes- econòmicament,
i més autònomes en el terreny
dels judicis morals.

Una ètica aplicada de la demo-
cràcia, avui, serà internacionalis-
ta, perquè no hi ha cap marge per
a una acció coherent que respec-
ti els drets de les persones i les
faci sentir ciutadanes, si no és mit-
jançant el disseny d’un pla d’in-
tervenció que, a escala mundial i
sota el control d’una ONU refor-
mada, limiti el poder dels que
més en tenen i imposi controls
públics democràtics en el mercat
global. El pla hi és: el va propo-
sar, fa ja un cert temps, en Jacques
Delors, l’antic president de la Co-
missió europea. Pretén retornar el
poder de decisió a la representa-
ció democràtica de la ciutadania,
suprimint drets de veto en el Con-

sell de Seguretat, ampliant aquest
Consell amb representacions per-

manents d’altres
països de la res-
ta del món, sig-
nificatius pel pes
de la seva po-
blació i pel ca-
ràcter democrà-

tic de les seves estructures políti-
ques. Es tractaria, d’aquesta ma-
nera, de gestionar l’àmbit global
de les actuals relacions interna-
cionals des d’una veritable orga-
nització d’abast mundial dotada
de veritable poder polític i, per
tant, de capacitat d’intervenció
sobre el mercat, sobre els poders
econòmics, i amb mitjans d’ac-
ció –coercitiva, si cal- davant les
crisis i els enfrontaments armats.
Les eines tècniques i el mecanis-
me financer –molt barat, per mit-
jà de taxes sobre transaccions
especulatives-, que en permetria
el funcionament, també hi són.
Els ha identificat, entre altres, en
Jeffrey D. Sachs, director de
l’Institut de la Terra de la Uni-
versitat de Colúmbia. El que fal-
ta és voluntat política. És a dir,
poesia. Per derivar-ne l’acció.

“Les eines tècniques i
el mecanisme finan-
cer –molt barat, per
mitjà de taxes sobre

transaccions especu-
latives-, que en per-
metria el funciona-

ment, també hi són”

“El que falta és volun-
tat política. És a dir,

poesia. Per derivar-ne
l’acció”
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Isabel Ribas Seix
Delegada de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona  i Presidenta de l’Agència de

Salut Pública de Barcelona

Participació: empoderament i salutParticipació: empoderament i salutParticipació: empoderament i salutParticipació: empoderament i salutParticipació: empoderament i salut

Durant la jornada “Una mira-
da radical sobre participació”,
Isabel Ribas a partir de la seva
experiència en l’àmbit de Salut
aposta per una participació des
de la responsabilitat i compro-
mís de les parts, la transparèn-
cia del procés i l’associacionis-
me ciutadà.

Darrerament es parla molt de
participació, a causa que la dis-
minució de la participació ha ar-
ribat també a la participació elec-
toral, amb el resultat de taxes
d’abstenció que preocupen par-
tits de dretes i d’esquerres. Però
des de l’esquerra sempre ens
hem ocupat i preocupat de la
participació social i política, per-
què aquest valor forma part del
nostre ADN. Darrerament sem-
bla que algunes forces i perso-
nes d’esquerra han deixat de ban-
da allò de “força de lluita i de
govern”, i ens hem decantat tant
cap al govern que estem oblidant
que la nostra raó de ser està en
un equilibri de les dues parts.

 Actualment estem vivint una sín-
drome de desafecció de la polí-
tica que es caracteritza per un
abstencionisme electoral, per
l’allunyament dels ciutadans de
la política i dels partits, i per l’es-
tancament o disminució de l’as-
sociacionisme, inclòs el sindica-
lisme. Això és a causa d’uns ele-
ments conjunturals entre els quals
hi ha la professionalització dels
polítics, la persistència d’uns ins-

truments polítics obsolets, la vi-
sió negativa que de la política i
el que l’envolta donen els mit-
jans de comunicació, el llenguat-
ge polític d’enfrontament agres-
siu i permanent, la lletania de ca-
sos de corrupció i, finalment, la
globalització del món i també de
la política. Però aquesta crisi de
l’associacionisme i de la partici-
pació social i política ve de més
lluny, fa temps que en parlem, i
per força hi ha d’haver
condicionants
no tant conjun-
turals i molt més
estructurals.

I, efectivament,
l’erosió de la
confiança és sig-
nificativa, tant en
l’eix de la legiti-
mitat com en l’eix de la funcio-
nalitat, i només es podran resta-
blir els llaços si es treballa en
aquestes dues direccions. És per
tant necessària una mica més de
visió compartida i una mica més
de gestió efectiva, i és precisa-
ment aquest treball de visió com-
partida i de gestió efectiva la que
ha de buscar la participació entre
administracions públiques i la so-
cietat civil.

Per a què ha de servir la partici-
pació? Per democratitzar les de-
cisions; per millorar els resultats.
Què no ha de ser? Una forma
de legitimar-se un polític que se
sent acusat d’estar deslligat de

la societat; un instrument de
manipulació política, per part
dels polítics o d’un grup gran i
hegemònic; un instrument per
legitimar decisions preses
d’avantmà; un lloc on anar no-
més a reclamar. En resum, per a
poder participar de debò cal es-
tar informat, poder opinar, po-
der decidir, i finalment poder
valorar la posada en pràctica i
el resultat.

És a dir, que
per a poder
excercir la ve-
ritable partici-
pació ens cal
conèixer la re-
alitat; això és
bàsic per a po-
der transfor-
mar-la; ens ca-

len també ciutadans decidits a in-
vertir part del seu temps en resol-
dre problemes col·lectius, de la
ciutat; i finalment persones que no
vulguin delegar i professionals (i
polítics) que no acceptin la dele-
gació. Perquè el que volem, el que
perseguim, és el co-lideratge, la
co-governació. I per això cal que
abans d’iniciar un procés partici-
patiu totes les parts hem de tenir
clars els objectius que es perse-
gueixen: per a què, com, amb qui.

Hem de tenir clar si els partici-
pants representen interessos in-
dividuals o col·lectius, o sigui
distingir entre consumidors i
ciutadans. En representar una

“Darrerament sembla
que algunes forces i
persones d’esquerra
han deixat de banda
allò de “força de lluita

i de govern””
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col·lectivitat es posseeixen de-
terminats drets (com a ciutadans

en una democràcia), determi-
nats interessos (com a represen-
tants d’altres ciutadans amb els
mateixos drets i deures) i un
estatus que és diferent al que pot
tenir un ciutadà quan exerceix
el rol de consumidor d’un pro-
ducte del mercat (encara que si-
gui un servei públic).

La mateixa OCDE  distingeix
tres nivells de participació de la
ciutadania en el procés de presa
de decisions polítiques:

1. Informació: és l’esglaó més
bàsic i garanteix que el procés
polític és prou transparent i per-
met que la ciutadania pugui va-
lorar les polítques que s’estan
realitzant i les seves implicacions
i puguin formar-se una opinió

2. Consulta: permet a la ciuta-
dania proporcionar un feed-
back sobre les opcions políti-
ques abans no s’hagin pres les
decisions finals. Alguns països
el que fan és distribuir un docu-
ment entre les organitzacions
millor gestionades i poderoses
(ex: sindicats, patronal i ONG
més influents), però no als ciu-
tadans en general, per a que fa-
cin comentaris i prenguin deter-
minades decisions. Una altra

variació és invitar també al pú-
blic en general a prendre posi-
ció i fer propostes, però sense
oferir garanties que la seva opi-
nió canviï decisions ja preses

3.Participació activa: permet als
ciutadans convertir-se en
partners de ple dret o en verita-
bles co-decisors en el procés
polític.

Per a una veritable participació,
l’objectiu fonamental de les ac-
tivitats participatives ha de ser
arribar a acords a través del con-
sens, sempre que sigui possible,
però cal no ignorar o menyspre-
ar les discrepàncies. Si el pro-
cés s’ha portat a terme de forma
justa i els arguments que s’han
usat per arribar a un acord són
socialment acceptables, s’espe-
ra que els que discrepen seguei-
xin col·laborant. Perquè si el
procés participatiu és amb de-
bat i diàleg el que sol passar és
que es modifiquen els estereo-
tips i els prejudicis i es crea ca-
pital social i, en definitiva, una
major comprensió i confiança
entre els diferents grups de ciu-
tadans i les institucions.

Però tenim
una gran difi-
cultat en
aquests intents
d’afrontar la
pa r t i c ipac ió
des dels valors
tradicionalment d’esquerres: la
cultura política individualista i
focalitzada en els drets subjec-
tius dels individus hegemònica
en aquest moment. Aquesta cul-
tura no fomenta la voluntat, l’in-
terès o la capacitat d’involucrar
al públic en el procés polític per
intentar arribar a acords amb to-
tes les parts interessades.

He dit que el que no ha de ser la
participació és una delegació de

les responsabilitats dels polítics
vers la ciutadania que els ha ele-
git. Un exemple molt clar d’ai-
xò és el debat sobre el Pla d’Ac-
tuació Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el procés
participatiu obert a la ciutadania
del qual acaba d’acabar. El pro-
cés participatiu no és una dimis-
sió dels partits del govern de les
responsabilitats contretes en
l’assumpció de les responsabi-
litats de govern. La proposta de
PAM es basa en uns programes
electorals d’unes forces políti-
ques que, en base a uns resul-
tats electorals, es posen d’acord
en un programa comú de go-
vern, l’acord de govern.

El que fa el govern és proposar
un text per al debat amb una in-
troducció on s’analitzen els can-
vis socials, econòmics i tecno-
lògics que ha sofert la ciutat en
els darrers anys, per a continua-
ció proposar com afrontem els
reptes plantejats per aquests can-
vis com a una oportunitat i no
com a dificultat. És així com es
marquen unes línies estratègi-
ques i uns eixos d’actuació, que
es concreten en objectius i me-

sures, que han
suposat l’eix
central del de-
bat participatiu
i on es propo-
sen les esme-
nes, comentaris
o prioritza-

cions. Però el més important de
tot és que aquest procés partici-
patiu és l’expressió de la volun-
tat de l’equip de govern, i per
tant d’unes forces d’esquerres,
d’arribar a un ampli consens so-
cial i polític, per tal de seguir
avançant conjuntament en la
construcció de la Barcelona de
tots.

Quan vam iniciar el mandat el
2003, moment en el qual vaig

“Efectivament, l’erosió
de la confiança és

significativa, tant en
l’eix de la legitimitat
com en l’eix de la

funcionalitat, i només
es podran restablir els

llaços si es treballa
en aquestes dues

direccions”

“Per a què ha de ser-
vir la participació? Per

democratitzar les
decisions; per millorar

els resultats”
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iniciar el meu treball a la Regi-
doria de Salut Pública de l’Ajun-
tament de Barcelona, al costat
de l’Ignasi Fina, vam tenir molt
clar que havíem de potenciar la
participació en salut des de
l’Ajuntament de Barcelona. La
situació des d’aquell 2003 fins
ara ha canviat molt, evidentment
no només a causa de la nostra
feina, sinó perquè segueixen
sent certes les consideracions
que ens vam plantejar en aquells
inicis i perquè el fet de tenir un
govern progressista i d’esquer-
res primer i d’entesa segon a la
Generalitat de Catalunya ha
obert portes molt interessants
per a la participació en salut.

Aquestes consideracions que
ens vam fer el 2004 i que enca-
ra són plenament vàlides són les
següents:

· Cal reconèixer el dret de la ciu-
tadania a participar en els afers
públics, inclòs la seva salut.

· La implicació dels ciutadans en
els temes de salut era i en part
encara és la menys desenvolu-
pada.

· La salut no deixa de ser un
àmbit estratègic que depèn de la
col·laboració i estil de vida de
la ciutadania.

· La participació millora la pers-
pectiva estratègica de la salut.
· S’han detectat i es detecten en-
cara moltes expectatives per part
dels usuaris.

· La informació i la comunica-
ció milloren la qualitat de l’ac-
tuació pública.

· Les associacions relacionades
amb la salut actuen de forma
informada i activa.

· Els col·lectius socio-comunita-
ris tenen una pràctica vivencial

i cada vegada estan més infor-
mats.

· La participació pot contribuir
a la modernització i reforma del
sector públic.

I això ho hem treballat a partir
de tres formats diferents, adre-
çats també a diferents sectors
socials:

1. Jornades de Participació en
Salut Pública: adreçades a enti-
tats i a persones individuals. En
cada cas s’ha intentat recollir les
opinions i maneres de veure i
abordar diferents aspectes de la
salut, vista sempre des d’un punt
de vista bio-psico-social.

2. Consells de
Salut de Districte:
vam començar el
mandat 2003-07
amb dos Consells
(Horta-Guinardó
i Nou Barris) i
l’hem acabat
amb 7 (Ciutat Ve-
lla, Eixample,
Les Corts, Sant
Andreu i Sant
Martí). En aquest
inici de mandat
s’estan creant ja
els 3 que falten
(Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant
Gervasi i Gràcia), o sigui que
aviat tindrem completada la xar-
xa a tota la ciutat. Es tracta ara
d’aportar prou informació, for-
mació i eines de treball col·lectiu
per a que els Consells siguin
veritables instruments de parti-
cipació i construcció, que per-
meti avançar col·lectivament en
la millora de la salut de la ciuta-
dania de cada districte.

3. Grup de treball de Salut del
CMBS, a l’espera d’un Consell
de Salut de Barcelona veritable-
ment participatiu. Avantatges
CMBS: transversal, interdiscipli-

nari, presentació de les conclu-
sions a finals de curs i avalua-
ció de l’acompliment de les pro-
postes de l’any anterior.

Deia que ens sentíem molt sols
el 2003 quan vam començar i
que la situació ha canviat molt
amb un govern progressista a la
Generalitat. Canvis potser enca-
ra no en l’aplicació concreta al
territori, però grans canvis en la
concepció i en la legislació.

El Decret GTS (38/2006) insti-
tucionalitza la col·laboració en-
tre Dep. de Salut i poder local
(Ajuntaments i Consells Comar-
cals) per arrelar al territori la
definició de les polítiques de
salut. Aquest de- cret defineix

que entre les
f u n c i o n s
dels GTS hi
ha la partici-
pació comu-
nitària, que
és impres-
cindible per
g e s t i o n a r
c o r r e c t a -
ment les po-
lítiques de
salut a causa
de la com-
plexitat i la
diversitat de

la societat. Defineix també els
Consells de Salut com a òrgan
de participació ciutadana per a
l’assessorament, consulta, su-
pervisió i seguiment de l’activi-
tat dels GTS.

Amb aquest Decret la Generalitat
de Catalunya expressa la volun-
tat d’obrir les decisions polítiques
en matèria de salut a la xarxa d’ac-
tors institucionals i socials pre-
sents en cada territori i defineix
la necessitat de comptar amb la
col·laboració de la societat civil
si les institucions públiques tenen
objectius estratègics que requerei-
xen canvis importants per part de

Què no ha de ser?
Una forma de legiti-

mar-se un polític que
se sent acusat d’es-

tar deslligat de la
societat; un instru-

ment de manipulació
política, per part dels
polítics o d’un grup
gran i hegemònic
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la societat. Per donar veu i escol-
tar la pròpia societat sobre la que
es vol intervenir, per conèixer qui-
nes accions són les més apropia-
des i evitar efec-
tes secundaris no
desitjats, i a la ve-
gada perquè la
realitat social no
depèn totalment
de les polítiques
públiques, ja que
les actituds, va-
lors i comporta-
ments de la ciu-
tadania en són
un factor impor-
tant.

Per acabar, algunes conclusions
del procés participatiu que
acompanyà la definició i con-
creció dels GTS:

1. La participació ciutadana cer-
ca implicar la societat en la pre-
sa de decisions relacionades
amb els serveis sanitaris i amb
polítiques de salut en general.

2. Els objectius de la participa-
ció en l’àmbit de la salut són
desenvolupar relacions trans-

parents; incorporar el punt de
vista de la ciutadania; construir
consensus socials; equilibrar la
influència dels sectors socials;

facilitar l’ac-
cés de la ciu-
tadania a
l’agenda de
decisió; fo-
mentar l’arti-
culació social;
involucrar la
societat; cons-
cienciar la ciu-
tadania; fo-
mentar hàbits
s a l u d a b l e s ;
millorar la
qualitat dels

serveis públics i obtenir infor-
mació.

3. Del que es tracta és de posar
la ciutadania en el centre de les
decisions.

Com veieu, això està referit a
l’àmbit de salut però és perfec-
tament aplicable a qualsevol al-
tra esfera dins del camp de la
participació.

Per acabar, dues últimes idees:

El que volem és el co-
lideratge, la co-gover-
nació. I per això cal

que abans d’iniciar un
procés participatiu

totes les
parts tinguem clars
els objectius que es
persegueixen: per a
què, com, amb qui

Atorgar poder als ciu-
tadans (empowering)
revitalitza la democrà-
cia participativa, aug-

menta la cohesió
social, condueix a un
millor funcionament

dels sistemes de salut

· Atorgar poder als ciutadans
(empowering) revitalitza la de-
mocràcia participativa, augmen-
ta la cohesió social, condueix a
un millor funcionament dels sis-
temes de salut (en aquest cas) i
estableix un millor balanç entre
els diferents interessos. A la ve-
gada, també facilita l’associació
entre els diferents actors del sis-
tema.

La democràcia és el millor marc
on expressar el conflicte i les dife-
rències de forma fèrtil i en defini-
tiva és mitjançant la participació
que construïm ciutadans en la seva
veritable acepció i que reforcem
la democràcia. Per tant, una socie-
tat abstencionista, tant socialment
com electoral, és per força una so-
cietat menys democràtica.
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José  Manuel Bermudo
Catedràtic de Filosofia  Política de la UB

Materialismo y emancipaciónMaterialismo y emancipaciónMaterialismo y emancipaciónMaterialismo y emancipaciónMaterialismo y emancipación

Una reflexión medianamente com-
pleta y actual sobre el materialismo
filosófico habría de dilucidar las
siguientes cuestiones: clarificar la
paradoja de nuestros tiempos
materialistas (rara connivencia
entre el materialismo cultural y
axiológico y el más sutil e in-
transigente antimaterialismo filo-
sófico); revisar el tópico progresista
de la alianza biunívoca entre
materialismo y políticas de eman-
cipación; convencer de que el
materialismo filosófico, en alguna
de sus versiones, resiste la prueba
de la experiencia histórica y el
desarrollo científico; describir y
conceptualizar con precisión la
posición materialista adecuada a
nuestros tiempos; en fin, desmiti-
ficar la función al menos aparen-
temente emancipadora del subje-
tivismo pragmatista contem-
poráneo, genuino idealismo de
nuestro tiempo. No pretendemos
aquí llevar a cabo esa reflexión
exhaustiva y necesaria, pero sí
iniciarla y desbrozar un poco el
terreno que mañana podamos la-
borar con fecundidad.

1. CONOCIMIENTO Y EMANCIPACIÓN

TRAS EL “GIRO POLÍTICO”.
1.1. (Giro subjetivista) Si la histo-
ria de la filosofía es la historia de
confrontaciones entre opciones
filosóficas, el materialismo debiera
ocupar en la misma un lugar de
privilegio, aunque sólo fuere por
haber estado presente en todas las

querellas. Sea en el dominio de la
ontología y la epistemología,
donde se juega la representación
de la realidad y la fe en la posi-
bilidad del conocimiento de la
misma, sea en el de la ética, la
estética o la política, donde se
enfrentan opciones de valor y
formas de vida alternativos, la
posición materialista aparece
siempre, en sucesivas metamorfo-
sis, como el referente frente al cual
situarse. Como ya defendieran
autores tan dispares como Fichte
y Lenin, con consciencia o sin ella
el pensador, previo al comienzo
de la legitimación de la posición
filosófica elegida, tiene que
situarse en el materialismo o en el
idealismo, o en una de las múlti-
ples variantes de ambas, figuras
híbridas incluidas. Como la prosa
para el ingenuo burgués de Moliè-
re, hablamos desde el materialismo
o desde el idealismo, aunque sea
sin saberlo.

Durante milenios
la filosofía ha
creído –aunque
siempre en pre-
sencia de sos-
pechas respecto a
sus posibilidades-
que su función
consistía en ga-
rantizar el conocimiento de la
realidad, en fijar la verdad de las
cosas naturales, sociales o
morales. Dejando de lado posici-

ones extravagantes marginales,
hasta la modernidad se aceptaba
la existencia de la realidad materi-
al y observable, trascendente a la
subjetividad; y, en constante
forcejeo con el escepticismo, que
cuestionaba las capacidades cog-
nitivas del hombre, se aceptaba
como postulado la posibilidad de
conocer el mundo, de forma ab-
soluta o progresiva, elaborando
representaciones cada vez más
verdaderas o “adecuadas” a las
cosas. Esta idea del conocimiento
como adecuación (adaequatio) de
las ideas a las cosas, de la mente al
mundo, expresaba un realismo
materialista espontáneo y sano,
que llegó a configurar el sentido
común.

La filosofía clásica, desde ese
realismo y cognitivismo optimistas,
fijó el orden adecuado de fun-
damentación del saber y de la vida.

Se suponía que
el mundo y las
cosas tenían su
ser, definido por
su esencia, y que
el conocimiento
elaboraba ideas o
representaciones
verdaderas de lo
real, captaba su
esencia. Si la ade-

cuación de las representaciones a
las cosas legitimaba el valor de
verdad del conocimiento, también
legitimaba a éste para valorar,

Como la prosa  para
el ingenuo burgués

de Molière, hablamos
desde el materialismo
o desde el idealismo,

aunque sea sin
saberlo
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juzgar y guiar las actividades y las
creaciones humanas. El cono-
cimiento filosófico determinaba
los métodos científicos adecuados
a la naturaleza del objeto y los va-

lores morales y políticos apro-
piados a la vida social; su verdad
le autorizaba a fundamentar o legi-
timar el saber científico y los
principios éticos, las teorías de la
naturaleza y las normas prácticas.
De este modo las formas de vida,
los valores morales o estéticos y
los principios de la acción ético po-
lítica, se fundamentaban en el
conocimiento de las esencias de
las cosas aportado por la filosofía;
éste era el orden de fundamenta-
ción adecuado: la ontología, y la
epistemología a ella ajustada,
fundaban la filosofía practica. A
pesar de las muchas sospechas
sobre las posibilidades de tal em-
presa y, sobre todo, respecto a sus
puestas en escena, en general se
respetaba que ese era el orden de
fundamentación filosófico: había
que acceder a la lógica del mundo,
a la mente de su creador, para
deducir el comportamiento correc-
to de los seres humanos, la forma
de vida buena y el orden social
justo.

Pero ese orden del ser, represen-
tado en el saber y proyectado a la
vida, ese realismo materialista, que
sigue teniendo gran peso en nues-
tra cultura en cuanto impregna el
sentido común, sufrió profundas
transformaciones con la moder-
nidad, y no de forma contingente
ni trivial. Como ya señalara Marx,
el capitalismo ha sido el modo de

producción con mayor potencia
transformadora de las fuerzas
productivas; hoy tenemos muchos
más elementos que en el XIX para
comprender (o temer) su capacidad
para crear y destruir nuestro mun-
do; hoy no es extravagante pre-
sentar al capitalismo como autor
de nuestro mundo, de su modo de
ser e incluso de su permitida y
amenazada existencia; hoy no
suena a impostura (aunque en-
cierre una ilusión y una falacia)
afirmar que el mundo está en las
manos del hombre.

Traduciendo esta idea a lenguaje
filosófico podemos decir que la
modernidad dejó de ver el mundo
(el ser) como un límite exterior al
hombre, un orden real en el que
éste podía sobrevivir conociéndo-
lo y sometiéndose a su ley, ade-

cuando su trabajo, su orden moral
y social a las leyes de la naturaleza,
para ir poco a poco represen-
tándoselo como algo dominable,
transformable, destruible, recons-
truible…; en definitiva, la moder-
nidad dejó de pensarlo como obje-
to a conocer y respetar para pasar
a considerarlo materia prima a
transformar y, en el límite, mera
creación humana a su medida y
servicio, simple obra del poderoso
individuo-sujeto-dueño del capi-
tal. Esta subjetivización del mundo,
característica de la filosofía moder-
na, suponía el abandono del
materialismo espontáneo y la adhe-
sión, a veces incoherente y ocul-
ta, a una de las formas más exitosas
del idealismo. Si a la filosofía mo-
derna se le ha denominado “filo-

sofía de la consciencia”  ha sido
porque con ella el filósofo deja de
preocuparse por el mundo en sí,
tal como es en su reconocida
transcendencia, para limitarse a
contemplar su aparición en el teatro
de la imaginación, considerándolo
mera imagen que el sujeto se for-
ma del mismo; deja de preocuparse
por el mundo para centrar la mira-
da y el interés en su represen-
tación-creación por el sujeto, en
definitiva, en las ideas. De esta for-
ma la filosofía sigue el curso del
capitalismo, que se siente y pro-
clama creador y amo del mundo,
que en su inmenso poder transfor-
mador declara la total y definitiva
apropiación de la naturaleza en el
proceso productivo.

El efecto epistemológico de este
giro subjetivista es la ruptura con
la clásica teoría de la verdad como
adecuación de las ideas a las cosas,
que suponía la primacía ontológica
del ser (de las cosas) sobre el
conocimiento (de las mismas); con
la modernidad la ontología perderá
su privilegio a manos de la
epistemología. De la misma ma-
nera que en el orden sociocultural
el hombre se erige en sujeto mo-
ral, jurídico, económico o estético,
haciendo que el mundo sea su
mundo, que el bien derive de su
voluntad, que la legitimidad derive
de su decisión, etc., los filósofos
modernos decretarán que el ser se

agota en aquello que puede ser
pensado, lo que cabe en el lecho
de Procusto del pensamiento raci-
onal. Si Copérnico acabó con la
ilusión geocéntrica haciendo que
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el sol fuera el nuevo centro del sis-
tema, y Rousseau propuso que la
legitimidad del poder del soberano
derivara de la elección por los
“súbditos”, Kant lleva a cabo su
“revolución copernicana” impo-
niendo sus poderosos argumentos
según los cuales no tenemos ac-
ceso al mundo en sí, no podemos
conocer las esencias de las cosas
ni afirmar que las tienen, sólo
conocemos los fe-
nómenos, es decir,
lo que ocurre en
nuestra consciencia,
las representaciones
que en ella elabo-
ramos. Culmina la
idea anticipada por
Leibniz en su meta-
física de mónadas
cerradas al mundo,
sin ventana de co-
municación, cuya consciencia ha
devenido mero espejo cuyas imá-
genes encantadas ponen los lími-
tes del mundo cognoscible, del
mundo pensable. De este modo la
filosofía ofrecía un marco concep-
tual apropiado para la producción
capitalista, que así podía pensarse
y legitimarse como proceso au-
tónomo e inmanente, sin fines
transcendentes que cumplir, sin
valores que respetar, sin más nor-
ma que la de su ciego desarrollo
ampliado. No es necesario insistir
que para el “mundo capitalista”,
para “nuestro” mundo, no hay
exterioridad reconocida o
respetada, ni en la naturaleza ni en
la cultura, pues cualquier exte-
rioridad es mera reserva de mate-
rias primas y mercados ya conta-
bilizados. El capitalismo, por tanto,
al pensar el  mundo como mundo
productivo, como creación del
hombre, exigía la ruptura con la
clásica creencia en su objetividad,
sustancialidad y, en definitiva,
materialidad. En el capitalismo el
papel creador corresponde a las
ideas y a la voluntad, o sea, a la
subjetividad; aunque sea contra-
rio el tópico y pueda enojar a al-

gunos creyentes, los presupuestos
ontoepistemológicos del capita-
lismo son “idealistas”.

Todo este cambio se dio en un lar-
go proceso histórico. Kant man-
tuvo la idea de un mundo en sí,
incognoscible, residuo materialis-
ta de la filosofía tradicional, al que
despreció filosóficamente; pero
desde entonces, al ritmo del po-

der creador del
capitalismo, la
filosofía ha ido
asumiendo que
lo que llama-
mos “mundo”
es sólo nuestra
representación
del mismo.

Otros después
de él radicali-

zarían esta deriva, asumiendo que
ese mundo-representación es un
mero simulacro, hasta llegar en
nombre de la “coherencia asesina”
a prescindir del mundo en sí,
definitivamente encerrado en el
desván de los fantasmas, y asumir,
con Nietzsche, que no hay mundo,
sólo perspectivas, sólo represen-
taciones, todas igualmente legíti-
mas, contingentes, precarias, in-
tercambiables e insustanciales,
simulacros de realidad que se
disputan el dominio de las con-
ciencias ávidas de fe. Nietzsche,
anticipándose a los tiempos, cul-
mina la rebelión contra el materia-

lismo de forma radical: las repre-
sentaciones de la realidad escon-
den bajo su máscara de voluntad

de verdad su verdadera esencia de
voluntad de poder. El saber, en el
pragmatismo que consagra el pun-
to de vista capitalista, es sólo arma
de dominación, tanto de la na-
turaleza como de la sociedad, tanto
del cuerpo como del alma. Por eso
hoy se dice sin pudor que todas
las ideologías, todos los programas
políticos, todas las posiciones
morales o estéticas (siempre hay
las excepciones que la compli-
cidad permite marginar) son
igualmente legítimas: privadas de
verdad, de sustancia objetiva,
todas se unifican en su condición
de simples armas de seducción-
dominación.

1.2. (Giro político) Si la filosofía
moderna se caracteriza por su
idealizante giro subjetivista, pri-
mero hacia la consciencia y al fi-
nal hacia el lenguaje, deviniendo
una filosofía de la inmanencia que
trivializa la historia y se libra de la
amenaza de las diversas figuras del
“Juicio Final” (sea el que sigue a
la cristiana resurrección de los
muertos o el anunciado por el
marxismo en la revolución), en
nuestros días, cuando asistimos al
comienzo del fin del capitalismo
de la producción a manos del
capitalismo del consumo, la fi-
losofía ha hecho otro quiebro, que
llamamos “giro político”, que en
esencia consiste en la inversión del
viejo orden de legitimación epis-
temológico que pusiera en escena
la modernidad. Efectivamente, y
por no remontarnos a la anti-
güedad, tanto Marx, Nietzsche y
Freud como Heidegger, Horkhei-
mer y Foucault han contribuido a
poner en crisis ese orden de fun-
damentación que partía de una
evidencia subjetiva originaria
(cuando no de un simple deseo) y
derivaba de la misma la verdad y
la bondad de las cosas y la recti-
tud de las acciones; su crítica a la
filosofía del sujeto, fundamento
del liberalismo, ha ido acompañada
de una apuesta por salir de la in-
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manencia, por recuperar el orden
del ser, aunque no en la ya impen-
sable idea de la metafísica clásica.
Se trata de reconocer que la
existencia humana ni histórica ni
lógicamente sigue el orden de
fundamentación ontoepistemoló-
gico tradicional, sino que viene
caracterizada por situar en un pun-
to cero imaginario una toma de
posición inicial, un compromiso
sin metafísica del sujeto, una
opción de valor fundacional ori-
ginaria, tal que la tarea argu-
mentativa del pensamiento aparece
como mecanismo de legitimación
a posteriori de una ideología es-

pontánea asumida. Se trata de una
inversión radical, en la que el com-
promiso ético político, que en el
orden de fundamentación tradici-
onal se derivaba de las verdades
evidentes de la ontología, ahora se
pone como gesto fundacional de
la voluntad exigiendo que el
pensamiento lo alabe y legitime
como a los dioses. Si Hume anun-
ciaba que la razón era inevitable-
mente esclava de las pasiones,
dejando en la ambigüedad si tal
finitud del hombre era lamentable
o esperanzadora, los neopragma-
tistas, paradójicamente seguros de
su verdad tras haberla desenmas-
carado como simulacro del poder,
cierran toda puerta a la esperanza
decretando el carácter retórico del
pensamiento. Ocurre así especial-
mente cuando, en claves liberales
y subjetivistas, se sigue a Weber
(no siempre con fidelidad) y su
tesis de la irracionalidad intrínse-
ca a esa opción de valor original,

elección arbitraria de sujetos libres
en un paisaje politeísta de valores
inconmensurable, lo que lleva a
convertir la tarea filosófica en
retórica, en literatura, abriendo el
camino del nihilismo (cuando no
a bárbaros fundamentalismos); en
estos casos se opera desde el
supuesto idealista de que cualquier
representación del mundo,
cualquier “vocabulario”, es igual-
mente potente y legítimo por ser
una obra de creación, y en conse-
cuencia ajena a toda voluntad de
conocimiento. Otras veces, como
en el pensamiento inspirado en
Marx y en Freud, aunque se acepta
el mismo escenario se quiere ir más
allá, en  busca de los oscuros y
silenciados orígenes de esa opción
de valor inicial, que pasará a ser
pensada como determinación ex-
terior al sujeto (sea desde las
estructuras socioeconómicas, sea
desde las del inconsciente), con lo
cual se corrige el subjetivismo
reintroduciendo la posibilidad de
un discurso materialista. Pero no
es difícil constatar que en las
últimas décadas del siglo XX esta
vía da perdido fuerza. El neopra-
gmatismo parece ajustarse mejor
a la idea liberal, desde la cual la
elección del sujeto es la fuente de
todo valor y de toda legitimación
posible: primero impuso la norma
en las teorías económicas clásicas,
el trabajo como única fuente de
valor, y ahora la universaliza a
todas las esferas, de la estética al
derecho.

En definitiva, interpretado en cla-
ves idealistas o materialista, el giro
político parece la línea de de-
marcación entre las maneras mo-
derna y contemporánea de asumir
la tarea filosófica; y, por tanto, el
lugar adecuado para plantear la
cuestión del materialismo que nos
ocupa. En la medida en que
asumimos el “giro político” de la
filosofía, la tarea de definir un
materialismo actualizado al siglo
XXI pasa por confrontarse con el

neopragmatismo, que aparece
como culminación del proceso de
subjetivización-idealización
iniciado en la modernidad. Y dado
que la subjetivización del mundo
responde a una inequívoca volun-
tad de emancipación, la peculiari-
dad de la confrontación actual en-
tre el neopragmatismo (idealismo)
y el materialismo es que nos obli-
ga a entrar en la descripción y
valoración de dos proyectos de
emancipación humana. Hemos de
descentrar la conceptualización,
un tanto anacrónica, de la confron-
tación materialismo/idealismo en
claves del debate sobre la  existen-
cia objetiva, materialidad y cognos-
cibilidad de la realidad, y abando-
nar la perspectiva de identificación
materialismo/idealismo con libe-
ración/sumisión, para plantear un
escenario en el que, al menos en
el plano manifiesto, ambas posi-
ciones se disputan la “verdadera”
o “más adecuada” emancipación
de los hombres, y en el que la
opción ontológica se subordine a
la eficacia y coherencia de la
emancipación.  Y este escenario
de reflexión exige al pensamiento

materialista revisarse y redescri-
birse a sí mismo.

Nuestro interés en subrayar aquí
este “giro político” de la filosofía,
y la conveniencia de asumirlo con
todas sus consecuencias, radica en
dos motivos. Uno, que entende-
mos que la forma actual de la
demarcación y el enfrentamiento
entre posiciones filosóficas idea-
listas y materialista –con discursos
más sofisticados y complejos que
sus versiones esquemáticas y
tópicas- se engendra en torno a la
interpretación de ese giro y, en
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particular, en las diferencias
alternativas a la crisis de
fundamentación ontoepiste-
mológica (o, se si prefiere el
vocabulario postmoderno, en la
diferente manera de asumir el fin
de la filosofía epistemologista a
manos de la filosofía pragmatista).
Si el materialismo clásico ilustrado
giraba en torno a la materialidad
de lo real y a la subordinación o
reducción del espíritu (de los
dioses y las ideas) a lo sensible y a
lo físico, así como al problema de
la verdad como adaequatio, el
nuevo materialismo parece
condenado a constituirse en torno
a los problemas que causan,
justifican y nacen del giro político.
Segundo, que a diferencia de la
imagen histórica que tendía –de
forma ingenua y ficticia- a identi-
ficar el idealismo con el conser-
vadurismo y la religión y el ma-
terialismo con la emancipación y
el humanismo radical, las nuevas
figuras de ambos tienen en común
presentarse con voluntad inque-
brantable de emancipación. De
hecho, asumir el giro político im-
plica renunciar a encontrar una
instancia transcendente desde la
que someter, limitar o dirigir la vida
humana; equivale a afirmar la
primacía, si no histórica al menos
moral, de la voluntad humana; por
tanto, toda filosofía que asume el
giro político antepone la eman-
cipación al conocimiento.

Se comprende que, en esta nueva
perspectiva, inquiete que la vieja
alianza entre materialismo y
emancipación quede bastante
eclipsada. El viejo y sano ateismo
del librepensamiento y la fuerza
del materialismo de la materia y
de la biología, avalado por el éxito
de la ciencia, no sólo ha quedado
obsoleto sino que ha sido reabsor-
bido por el nuevo idealismo, que
ya no necesita de dioses ni tiene
temor alguno al saber científico,
que puede ser tan antiplatónico y
antikantiano como el más refinado

materialista. Lo cual nos lleva a la
gran pregunta ¿qué sentido tiene
ser materialista en filosofía tras el
giro político, que ha roto el mono-
polio de la alianza militante del
materialismo con la emancipación
de los hombres y los pueblos?

Quiero remarcar que entiendo la
filosofía como una actividad que
pone en juego de forma diferente
la doble función que ha asumido
a lo largo de la historia, a saber, la
cognitiva y la práctica, la preten-
sión de guiar y garantizar el
conocimiento o representación del
mundo que llevan a cabo las cien-
cias y la aspiración a forjar los
criterios y reglas de la conducta
práctica (económica moral o polí-
tica) en su acción transformadora
o creadora del mundo natural y so-
cial.  Si se prefiere, se trata de la
distinción entre, por un lado, la
pretensión fundamentadora,
legitimadora o al menos argumen-
tadora de las creencias, las teorías
y las posiciones prácticas (polí-
ticas, éticas, estéticas, cultu-
rales….), es decir, una función que
tiene que ver con el conocimiento
y sus condiciones de posibilidad;
y, por otro lado, el ejercicio de la
crítica, con sus vertientes teórica y
práctica, radical y exhaustiva, sin
excluirse a sí misma, cuestionando
incluso la posibilidad o el sentido
del discurso filosófico. Si insisto
en esa diferenciación es porque,
cara al tema del materialismo que
aquí nos ocupa, me interesa dejar
bien establecido que en toda
filosofía fuerte se dan, con mayor
o menor coherencia, sistema-
ticidad y fragmentación, una
concepción de la realidad, que
pone en escena una ontología y
una epistemología, y una pro-
puesta de vida moral y política,
más o menos progresista o con-
servadora, más o menos esteticis-
ta o moralista. En toda filosofía hay,
pues, una pretensión de cono-
cimiento y verdad, de represen-
tación del mundo, de control del

pensamiento teórico, y una
voluntad de ordenar la vida y la
sociedad, de guiar la práctica.

Por tanto, entendida con esta do-
ble pretensión, la cognitiva o de
representación el mundo y la
pragmática o de su creación,
estamos definiendo una posición
que asume el verdadero reto
contemporáneo que la realidad y
su propia historiografía plantean a
la filosofía, a saber, el reto de no
renunciar a la verdad, al cono-
cimiento, aunque sepamos que es
una forma de poder e inevita-
blemente contagiado de subje-
tividad; el reto de luchar por un
mundo, por un orden social, aun-
que sepamos de su intrínseca
particularidad, de su inexorable
contextualidad.  De la capacidad
de respuesta a este reto depende
el sentido y función del mate-
rialismo en nuestro tiempo.

2. LA PARADOJA DE NUESTRO TIEMPO.
He de reconocer que resulta
tentador legitimar una posición
filosófica por su capacidad de
emancipación, dejando de lado su
voluntad de verdad, hoy difícil de
pensar si no es como máscara del
poder. De todas formas, pienso que
la opción por el materialismo nos
impone asumir el valor de la
verdad, aunque sea redefinida, del
mismo modo que nos impone el
reconocimiento de la trans-
cendencia del mundo, aunque sea
formulado en ideas nuevas. Creo
que hemos de resistir las sirenas
de la emancipación idealista, y des-
mitificar su hechizo y su fiabilidad,
especialmente en su forma de
presentarse en el neopragmatismo
contemporáneo, renunciando a la
verdad y legitimándose en su
propuesta de emancipación; he-
mos de recuperar armas teóricas
contra su máscara emancipadora,
que incluye gestos heroicos de re-
nuncia a toda transcendencia –a
Dios y al Mundo- como vía de
liberación radical de todo límite
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metafísico. No es tarea fácil,
especialmente porque el mate-
rialismo fue siempre una filosofía
de la emancipación y tendemos a
admirar cualquier simulacro de la
misma. ¿Cómo oponernos a una
filosofía con voluntad liberadora,
una filosofía que relata en términos
heroicos la renuncia a la verdad y
la objetividad con el único fin de
divinizar al hombre, liberándolo
de todo límite exterior?.

Creo que puede afirmarse sin
extravagancia que, aunque el de-
bate filosófico por el materialismo
se haya dado, como no podía ser
de otra manera, en los dominios
de la ontología y la epistemología
(materialidad del ser, objetividad
del conocimiento, necesidad
histórica), la filosofía materialista
siempre puso en primer plano los
efectos emancipadores que
transportaba. Aunque se presentara
como representación verdadera y
adecuada a las ciencias, el ma-
terialismo se revestía prima facie
como una filosofía de la emanci-
pación; aunque la convención del
orden de fundamentación determi-
nara su aparición en escena como
ontología y epistemología, dis-
putando al idealismo el ser y la ver-
dad, siempre colocaba en la van-
guardia las ventajas y beneficios
del materialismo para la vida hu-
mana libre. Desde Epicuro a nues-
tros días, el materialismo ha estado
siempre, o casi siempre, contra las
supersticiones y a favor de la
ciencia, contra la fe y a favor de la
razón, contra el dogma y a favor
de la experiencia, contra los dioses
y a favor de los seres humanos;
ha ido siempre, pues, contra las
formas de opresión y dominación
y a favor de la emancipación, el
bienestar y el placer sensible. Me
parece innegable que los materia-
listas de todos los tiempos han
mostrado su filosofía, de forma
más grosera o selecta, como una
apuesta por lo terrenal, por la vida,
por el cuerpo, por lo sensible, por

el placer, por la libertad de
pensamiento y conciencia.

Ahora bien, aunque así haya sido,
considero igualmente intrínsecas
al pensamiento materialista su
ontología realista, su creencia en
la verdad, su  fidelidad el cono-
cimiento científico, su incuestio-
nable afirmación de la existencia
objetiva y transcendente del mun-
do. El materialismo ha repartido su
corazón entre su voluntad de ver-
dad y su voluntad de eman-
cipación; y aunque hoy sea difícil
defender la ontología del ma-
terialismo clásico, aunque resulte
seductora la llamada a abandonar
el lastre del ser y de la verdad e
identificar materialismo pura y
simplemente con emancipación,
creo que, como Ulises, debemos
atar bien nuestros conceptos al
mástil de la realidad para poder oír
el canto sin sucumbir al hechizo
de las sirenas.

La historia nos revela como
ingenuas cualquiera de las dos
siguientes tentaciones: una, la de
creer que la emancipación se de-
riva de las tesis materialistas en for-
ma algorítmica, cual proceso
automatizado y biunívoco, igno-
rando los límites históricos y
contextuales en la formulación de
la idea de emancipación usada por
el materialismo clásico, que
responde a una antropología y una
axiología particulares sin valor
absoluto; otra, no reconocer en
ninguna de las variantes históricas
del idealismo una voluntad eman-
cipadora, aunque responda a otra
idea de ser humano, a otro código
de valores últimos. La verdad es
que no sería difícil registrar
situaciones históricas donde las
distintas figuras del materialismo
han mostrado sus límites emanci-
padores sirviendo para apoyar
opciones de dominación (por
ejemplo, la concepción evolucio-
nista de la historia, el darwinismo
social, las concepción histórica de

los derechos, etc.); y, a la inversa,
resulta sumamente fácil mostrar
que tesis de indudable factura ide-
alista, como la idea de derechos
naturales o las de la teología de la
liberación han sembrado en
situaciones precisas fecundas
semillas de revolución. A mi en-
tender, el materialismo en sus
diversas concreciones históricas
(dejemos de momento de lado el
marxismo) ha puesto más énfasis
y ha sido más eficaz en la misión
de emancipar a los hombres de la
sumisión a los dioses que en la de
liberarlos de la dominación de los
propios hombres; y aunque sea
atractiva esa liberación, espe-
cialmente porque los dioses han
sido instrumentos de dominación
en manos de los hombres, no
agota la voluntad radical de
emancipación humana.

Precisamente porque todas las
filosofías, y el materialismo en
particular, contienen esos dos
núcleos de reflexión, el teórico y
el práctico, el descriptivo y el
prescriptivo, y porque la relación
entre los mismos, como acabamos
de insinuar, no es tan biunívoca
como suele creerse, conviene
mantener la distinción operativa
entre materialismo filosófico y
materialismo práctico para
referirnos respectivamente a los
contenidos ontológicos y epis-
temológicos que toda filosofía
incluye como instancia de fun-
damento y a los efectos éticos,
políticos, estéticos o culturales,
efectos relacionados con la forma
de vida, que históricamente se
suelen asociar al mismo y valorar
como emancipadores. Esto nos
permite pensar el “materialismo
práctico” con relativa indepen-
dencia del “materialismo teórico”,
tesis importante para comprender
el materialismo contemporáneo.
Pues un importante enigma a
descifrar en la conciencia con-
temporánea, verdadera caracterís-
tica de nuestro tiempo,  consiste
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en la paradoja de ser una época
de pleno dominio del materialismo
práctico y al mismo tiempo de ra-
dical ausencia del materialismo
filosófico. Definirse hoy materia-
lista, en sentido genuinamente
filosófico, es decir, en perspectiva
ontoepistemológica, parecería hoy
día en muchos espacios académi-
cos y culturales una extravagancia,

un rasgo inequívoco de ignorancia
y obsolescencia. En cambio,
nunca la cultura occidental ha sido
tan coherente con el ideal materi-
alista clásico, nunca se han rea-
lizado en la conciencia y en la vida
humana tan plenamente los ideales
más ambiciosos del materialismo
práctico.

Cuando el Papa actual, como el
anterior, voz de tantos otros mora-
lista, describen el nuestro como
“mundo materialista”, cuando
enuncian la bárbara hegemonía del
materialismo, emiten un diagnóstico
que en lo que tiene de descriptivo
es fácil de compartir por cualquier
progresista. Lo que éste le
reprochará, sin duda, es que esa
descripción se haga en un contexto
de discurso propio de la moral
ascética cristiana y contenga sus
correspondientes juicios de valor,
desde los cuales se erige el
materialismo en rostro del mal,
interpretándolo como perversión de

la naturaleza humana y llamando a
la carga contra su reinado, que roba
al hombre la luz para su salvación.
Cualquier progresista ante
semejante discurso se siente situado
en la otra orilla, desde la que con-
templa lo mismo pero con
satisfacción y optimismo. Sin ne-
cesidad de pensar
el materialismo
como el “rostro
del bien”, cual-
quier progresista
valorará más las
filosofías que sir-
ven para emanci-
par al hombre en
esta vida que las
que sirven para
salvarlo en la vida
eterna, para exten-
der la igualdad que
para consentir las
diferencias; pre-
ferirá la filosofía
que libera a los hombres de su
sumisión a los hombres que las
filosofías que liberan al hombre de
su sumisión al demonio; y donde
el Papa ve sombras, él verá luces.
Claro que el Papa y sus seguidores
no se cansarán de decir: “esa es una
falsa liberación”. Y cualquiera que
además de ser progresista sea
consciente y crítico deberá, ahora
sí, tomar en serio esas palabras, re-
cordar que la liberación tiene diver-
sos rostros y muchas máscaras.

Podemos aceptar que nunca una
cultura hizo del bienestar un valor
tan absoluto como la dominante
en nuestra sociedad de consumo;
que nunca la extensión del consu-
mo se convirtió en canon de la
bondad y justicia social de forma
tan inequívoca; que nunca se soñó

con vivir en la
más absoluta
inmediatez y fi-
nitud, en la más
absoluta renun-
cia a cualquier
transcendencia o
universalidad;
que nunca se rin-
dió tal culto a la
sensibilidad, al
acontecimiento,
hasta erigirlo en
nueva ontología;
que nunca se
habló tan cínica-
mente de la crea-

ción de sí mismo, de la disolución
del deber, de la reducción de la
moral al sentimiento y de la ética
a la estética. Pero aunque acepte-
mos que, ciertamente, nuestro
momento histórico ha realizado el
sueño materialista de los intelec-
tuales de hace dos siglos, y eso no
es poca cosa, no podemos ver con
buenos ojos la sacralización de ese
ideal; aunque lo defendamos
frente a quienes simplemente lo
ven como figura del mal, no
queremos silenciar nuestra crítica
y renunciar a nuestro compromiso
de redefinir un ideal de vida mate-
rialista para nuestro tiempo. Y no
lo querremos mientras sigamos
pensando que, en los repliegues
de su discurso, se encuentra una
mejor defensa de la libertad real y
de la igualdad real.

En esa perspectiva situamos la
conveniencia de la reflexión onto-
lógica, cuyo olvido o disolución
permite derivas aventureras; en
esta perspectiva intentamos repen-
sar de nuevo la verdad, las reglas,
la universalidad, la objetividad; y

La opción por el
materialismo nos
impone asumir el
valor de la verdad,

aunque sea
redefinida,  del mismo

modo que nos
impone el

reconocimiento de la
trascendencia del

mundo, aunque sea
formulado en ideas

nuevas”

¿Cómo oponernos a
una filosofía con

voluntad liberadora,
una filosofía que rela-

ta en términos
heroicos la renuncia a

la verdad y la
objetividad con el

único fin de divinizar
al hombre,

liberándolo de todo
límite exterior?

Me parece innegable
que los materialistas
de todos los tiempos

han mostrado su
filosofía como una

apuesta por lo terre-
nal, por la vida, por el
cuerpo, por los sensi-
ble, por el placer, por

la libertad de
pensamiento y

conciencia
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es en ese intento que se nos
aparece la paradoja del mate-
rialismo de nuestro tiempo. En este
mundo feliz-
mente impre-
gnado de mate-
rialismo prác-
tico, cuyas prác-
ticas y valores
aparecen como
signos del reina-
do absoluto del
materialismo,
cabría esperar la
presencia he-
gemónica de la
filosofía materi-
alista, en cual-
quiera de las di-
versas formas de
la familia. Pero, y aquí surge la
paradoja anunciada, el triunfo
inapelable del materialismo prác-
tico convive con la derrota radical
del materialismo filosófico. Nunca
la ética y la política fueron tan
marcada y abiertamente mate-
rialistas; y nunca la filosofía mate-
rialista fue sociológicamente tan
débil, tan marginal, tan vencida.

O sea, que si hasta cierto punto es
comprensible la confusión his-
tórica entre materialismo filosófico
y materialismo práctico, por la
supuesta implicación “lógica” en-
tre ambos, parece en cambio
sorprendente la perfecta cohabi-
tación en nuestro mundo de una
cultura incuestionablemente ma-
terialista con la hegemonía abso-
luta de una filosofía no materia-
lista1. Y es tanto más sorprendente
cuanto que, a nuestro entender, no
se trata de una mera contingencia,
de un pasajero momento de
autonomía del materialismo
práctico que en su marcha dialéc-
tica avanza al materialismo filo-
sófico, al que acabará arrastrando,

recuperando la reconciliación; por
el contrario, creemos que el
materialismo práctico dominante

excluye objetiva y
conscientemente
al materialismo
filosófico. Lo que
significa que hay
otra filosofía, no
materialista, ex-
tendida y domi-
nante, ligada y
cómplice de este
materialismo prác-
tico de nuestros
días; una filosofía
ésta que excluye el
m a t e r i a l i s m o
filosófico de la
manera más radi-

cal: lo excluye, en primer lugar,
denunciando y negando su propio
discurso filosófico como impen-
sable e incompatible con las
ciencias y la expe-
riencia histórica, y
lo excluye, en
segundo lugar,
como superfluo,
como innecesario
–e incluso como
obstáculo- para la
emancipación.

 Esta situación de
doble exclusión
del materialismo
filosófico a cargo
del materialismo
práctico, que entiendo como una
“característica de nuestro tiempo”,
es la que debemos comprender. Y
esta voluntad de comprensión nos
lleva a preguntas como las si-
guientes: ¿No era cierta la compli-
cidad entre materialismo filosófico
y materialismo práctico?, ¿cómo
se puede pensar el definitivo e
inapelable triunfo del materialismo
práctico en tiempos de derrota de

la filosofía materialista?. ¿No era
cierta la alianza entre materialismo
filosófico y emancipación?, ¿cómo
pensar el triunfo de los contenidos
morales, estéticos, etc., progre-
sistas, emancipatorios en tiempos
de filosofía idealista?. ¿Acaso el
idealismo filosófico es también
soporte emancipatorio?. ¿O es que
también ha sido derrotado y
marginado el idealismo, apa-
reciendo “otra” filosofía (que
deberíamos caracterizar), que ha
asumido para sí la función eman-
cipadora en el presente?. Y una
pregunta particular, que está en el
fondo de esta reflexión, ¿está
afectado del mismo mal el
materialismo marxista, cuyo per-
fil hemos de delimitar?

Son preguntas que vale la pena
plantearse a la hora de pensar el
materialismo filosófico, sus

fundamentos ,
sus valores, su
función, su sen-
tido. Porque,
querámoslo o
no, con lucidez o
con falsa cons-
ciencia, muchos
de nosotros –y
miles de seres
humanos antes
que nosotros-
hicimos de la a-
lianza entre ma-
terialismo (mar-

xista y no marxista) y eman-
cipación el leitmotiv de nuestra
práctica intelectual y de nuestro
compromiso político. Y tal vez el
constatable desconcierto político
que inunda el espacio intelectual
de izquierdas no sea del todo ajeno
a esta paradoja de una cultura y
un orden político que parecen
haber realizado en gran medida los
contenidos de emancipación del

Podemos aceptar que
nunca una cultura

hizo del bienestar un
valor tan absolouto

como la dominante en
nuestra sociedad de
conusmo; que nunca
la extensión del con-
sumo se convirtió en
canon de bondad y

justicia social de for-
ma tan inequívoca

El proyecto teórico de
Marx no es otro que el

de construir un
discurso que al

tiempo que pretende
el conocimiento del

mundo  pone en
juego un potencial

transformador,
revolucionario

1 Podría decir una “filosofía idealista”; pero, aunque creo que, efectivamente, la filosofía dominante puede ser considerada una
variante del idealismo, se trataría en todo caso de una variante muy peculiar. Por eso dejamos para después la caracterización
de la misma. De momento basta con afirmar su no materialismo.
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materialismo pero de forma
insatisfactoria, por imaginaria o
perversa. Lanzados a la deriva
emancipadora, reificando y sacra-
lizando la emancipación que el
capitalismo de consumo permite
y necesita, reinventamos nuevos
pequeños placenteros dioses que,
como apuntaba Rousseau, nos
hacen olvidar el camino y amar las
cadenas del eterno retorno.

3. MARXISMO Y MATERIALISMO.
Puesto que no tenemos duda al-
guna de la irrenunciable profesión
de fe materialista del marxismo,
debemos plantearnos ahora en qué
materialismo ha de sustentarse el
marxismo contemporáneo, tanteo
por lo dicho hasta ahora cuanto
porque, como es bien sabido, las
confrontaciones en torno al
materialismo marxista han acom-
pañado, y no sin sangre, la histo-
ria de éste.

El marxismo aparece como crítica
a la modernidad, tanto en sus for-
mas idealistas como materialistas;
por eso puede compartir buena
parte de la crítica a la misma lleva-
da a cabo por el neopragmatismo
contemporáneo. Ahora bien, el
marxismo llevó a cabo esa crítica
antes del acontecimiento que he-
mos llamado “giro político” y de
la inevitable deriva relativista de
la filosofía, que ha desembocado
en el pluralismo (epistemológico,
cultural, ético y político), con-
denando en juicio sumario a la
verdad, acusada de doble crimen:
el crimen teórico de ser ilusoria y
el crimen práctico de ser cómplice
del poder. O sea, el neoprag-

matismo ha puesto en escena toda
una batería de argumentos en con-
tra de las pretensiones de fun-
damentar el conocimiento de la
realidad y, además, ha implemen-
tado un discurso en el que se
autojustifica como perspectiva
radicalmente emancipadora. En
consecuencia, debemos plantea-
rnos si el materialismo marxista
tiene actualidad, es decir, si tiene
respuestas ante el nuevo idealismo,
si puede aportar hoy argumentos
cognitivos satisfactorios respecto
a nuestro nivel de experiencia y
conforme a las ciencias contem-
poránea; y si, al mismo tiempo,
puede presentar mejores creden-
ciales de su proyecto emancipa-
dor, puede pensar una emanci-
pación humana y social más se-
ria, veraz y deseable.

El marxismo irrumpió en escena
con esta doble caracterización: de
un lado, como un materialismo
radicalmente nuevo y coherente
con la concepción del mundo con-
figurada por las nuevas ciencias;
de otro, como una doctrina
radicalmente  emancipadora de los
hombres y de los pueblos de todas
sus sumisiones, ideológicas o
sociales. Esta doble voluntad for-
ma parte de sus señas de identidad,
sean cuales fueren las dificultades,
que no fueron pocas, por arti-
cularlas en un discurso coherente.

En algún otro texto he defendido
que el proyecto teórico de Marx
se concretaba en la instauración de
una “ciencia filosófica revolucio-
naria”, en el sentido específico que
tenían estos términos en la filosofía

alemana de su tiempo; proyecto
realizado de forma insatisfactoria
–lo que no le quita grandeza- y
que, por sus deficiencias, tal vez
insuperables, legó al marxismo una
lista de debates interminables y a
veces dramáticos2. Pues bien, creo
que ese proyecto no es otro que el
de construir un discurso que al
tiempo que pretende el conoci-
miento del mundo pone en juego
un potencial transformador,
revolucionario. De ahí que haya
sido una constante de los pensa-
dores instalados en posiciones
materialistas distinguir en esta
filosofía una doble función: eman-
cipadora y cognitiva. Discreparán
a la hora de ordenar la jerarquía
entre ambas opciones: unos
enfatizando la dimensión del
materialismo como verdadero
conocimiento, como filosofía ali-
ada de la ciencia, de cuya verdad
deriva precisamente su función
emancipadora, sus múltiples
beneficios para la vida humana;
otros acentuando y poniendo en
el puesto de mando la función
emancipadora, política, desde cuya
perspectiva, y sólo desde ella,
podía construirse una interpre-
tación verdadera y científica del
mundo. En todo caso, todos
compartían el mismo principio de
identidad entre conocimiento y
emancipación3, que podemos con-
siderar principio fundamental del
materialismo, y que hoy conviene
actualizar de forma especial y
urgente.

La relación del marxismo con el
materialismo ha sido dramática: no
podía dejar de asumirlo, dada su
función emancipadora, y al mismo
tiempo no podía renunciar a de
negarlo, reformularlo o superarlo,
por los límites específicos de la
emancipación que vehiculaban.
Muchas páginas de la densa y
trágica historia interior del
marxismo han brotado de los de-
bates sobre el materialismo.
Materialismo versus idealismo,

2 Remito a mis trabajos, Engels contra Marx. (El antiengelsianismo en el marxismo

occidental). Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1981; y “Engels, el
compañero de Marx”, en J. Mª Valverde (ed.), Historia del pensamiento, 4 vols. Barcelona,
Ed. Orbis, 1985, Vol. IV, págs. 56-70.
3 No quiero entrar en una comparación y valoración de esas dos tendencias, opciones
nada inocentes; sí creo que podemos decir que la primera ha sido mayoritaria a lo largo
de la historia. Es decir, se ha tendido a pensar la emancipación humana a través, y dentro
de los límites, del saber, del conocimiento. Cuestión ésta que hoy al menos debe ser
repensada
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materialismo dialéctico versus
materialismo mecanicista, materia-
lismo histórico versus materialis-
mo de la naturaleza, materialismo

de Engels versus materialismo de
Marx..., son debates que conden-
san los momentos más filosóficos
de sus líneas de pensamiento.

Aunque abunden los trozos de esta
historia, son sólo fragmentos casi
siempre surgidos en la batalla; que-
da pendiente de escribir una histo-
ria crítica y de hacer una valoración
ajustada de la compleja relación del
marxismo con el materialismo. His-
toria dramática y fratricida, como
decimos, no porque se pusiera en
juego la verdad sobre el mundo,
pues el mundo puede vivir en paz
sin verdad, sino porque en ese debate
filosófico se decidían el orden soci-
al a construir y la estrategia política
para hacerlo; es decir, se decidía la
emancipación humana, y sin ella la
justicia está siempre ausente y la
guerra está siempre en el horizonte.
No podemos aquí entrar en esa his-
toria; lo que ahora nos preocupa es
responder a las dos siguientes
cuestiones: primera, ¿tiene sentido
hoy, después de Auschwitz, como
diría Adorno, después de la
genealogía, la dialéctica negativa y
la deconstrucción, en plena deriva
pragmatista, en el contexto social
consumista, dominio ético del
nihilismo y apogeo de la estatización

de la vida…; tiene sentido hoy,
preguntamos, una filosofía materia-
lista sustantiva, con voluntad de
verdad y pretensiones normativas?;
y, segundo, ¿sería el marxismo, con
un discurso renovado y actualizado,
ese materialismo nuevo?. Dos pre-
guntas que, dado que en la historia
fue el marxismo quien se erigió en
heredero y continuador de la tra-
dición filosófica materialista, y dado
que en el último siglo ni siquiera en
el dominio de la filosofía de las
ciencias han surgido competidores
pro-materialistas, podemos refundir
en una sola, a saber, ¿puede el
marxismo ofrecer hoy esa doble
respuesta, enarbolar esa doble
voluntad de conocimiento ver-
dadero del mundo y emancipación
real de los seres humanos que se con-
sidera intrínseca a un materialismo
consecuente?. Para responder esta
pregunta repasaremos con trazos
gruesos la “conciencia de sí” del
marxismo a lo largo de su historia,
en sus principales figuras, y siem-
pre con referencia al posiciona-
miento materialista.

3.1. (Profesión de fe materialis-
ta). Es ya un tópico plenamente
asumido que el marxismo se
presentó como materialismo nue-
vo, que heredaba la tradición, de
Demócrito y Epicuro a D´Hol-
bach, y que revisaba, reformaba,
superaba las carencias de las
concreciones anteriores, a las que
reconocía como formas históricas
predecesoras a superar. Esta
“profesión de fe” materialista
derivaba de la inquebrantable
creencia de los marxistas, y
especialmente de Marx y Engels,
en que la defensa del mate-
rialismo era una batalla política;
Althusser hace unas décadas la
describía como “lucha de clases
en la teoría”. O sea, tanto los
marxistas clásicos como los

contemporáneos han tendido a
pensar la filosofía como campo
estratégico de la militancia políti-
ca, lugar de confrontación de
prácticas teóricas con efectos en
las relaciones de poder político.
Así lo reconocía Marx ya desde
su temprano texto  La Sagrada
Familia, donde se refería al
materialismo del XVIII en los
siguientes términos: “Hablando
exactamente y en sentido pro-
saico, la filosofía francesa de las
luces, en el siglo XVIII, y sobre
todo el materialismo francés, no
sólo han llevado a cabo la lucha
contra las instituciones políticas
existentes, contra la religión y la
teología existentes, sino que
también han llevado a cabo una
lucha abierta, una lucha declara-
da, contra la metafísica del siglo
XVII y contra toda metafísica”4.
Entendía Marx que la lucha con-
tra la metafísica es una lucha con-
tra el idealismo, contra la
“especulación ebria”, opuesta al
materialismo y su “filosofía
sobria”, opuesta a la defensa del
hombre y de su vida real.

Por eso, porque ponía la mirada
en sus efectos políticos, Marx tenía
una neta consciencia de que su
enemigo filosófico con quien
debía medirse era Hegel, a quien
sin embargo admiraba más que a
otros muchos, incluidos los
materialistas5. El idealismo hege-
liano era el actual en aquellos
momentos, el que legitimaba de
forma más eficiente políticas que
Marx valoraba contrarias a la e-
mancipación de los seres hu-
manos. De ahí que en sus textos
haya más referencias antihe-
gelianas que antiplatónicas o
antikantianas, devenidas a su en-
tender más anacrónicas. Su con-
frontación con el hegelianismo to-
ma la forma abierta de alternativa

¿Puede el marxismo
ofrecer hoy esa doble
respuesta, enarbolar
esa doble voluntad e

conocimiento
verdadero del mundo
y emancipación real

de los seres
humanos?

4 K. Marx - F. Engels, La Sagrada Familia, VI, 3, d.
5 Apuntemos de pasada que hoy, para los postpositivistas y los  postnietzscheanos, Popper y Rorty como ejemplos, el gran
enemigo es Platón.
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radical entre materialismo e
idealismo. “Para Hegel, decía
Marx, el proceso de pensamiento,
al que incluso prostituye bajo el
nombre de Idea, al que convierte
en sujeto con vida propia, es el
demiurgo de lo real… Para mí, por
el contrario, lo ideal no es más que
lo material transpuesto y traducido
en la cabeza del hombre”6. Son
dos filosofías que se disputan la
verdad, sin duda; pero ante todo
son dos filosofías que se oponen
radicalmente en la concepción de
la emancipación de los seres
humanos.

Lo que queremos decir, en defini-
tiva, es que el marxismo, como
“materialismo nuevo”, buscó un
lugar donde situarse entre el
materialismo vulgar, mecanicista,
y reduccionista y el idealismo,
especialmente el más actual de su
tiempo, el hegeliano. La historia
nos revela la constante presencia
de la doble y angustiosa preocu-
pación por evitar caídas en el
idealismo e identificaciones no
gratas con las formas vulgares y
mecanicistas del materialismo.

Ahora bien, si esa doble preocup-
ación se mantuvo equilibrada en
los clásicos, delimitando el espacio
de representación marxista, a par-
tir de los años sesenta del pasado
siglo la actitud se desequilibró de
facto, hasta el punto de silenciarse
sospechosamente la crítica anti-
idealista, otorgando todo el prota-
gonismo a un único enemigo, el
materialismo metafísico y  grosero,
cuyo debate inunda la escena en
el seno del marxismo.

Aparentemente se  trataba de la
preocupación tópica, viva en los
clásicos, de liberarse de la acu-
sación de materialismo “me-
canicista” o “vulgar”; pero, como
suele decirse, la pasión del con-
verso llevaba a arrojar al niño con

el agua de la bañera. Unas veces
acentuando el elemento dialéctico
y humanista del marxismo, otras
su cientificidad y empiricidad; en
unos casos desde el culto a la
subjetividad revolucionaria, en
otros a la perspectiva pragmatista;
estos en nombre de la filosofía de
la praxis, aquellos en la del estru-
cturalismo; ahora para casar a
Marx y a Freud, luego para armo-
nizar marxismo y existencia-
lismo…; lo cierto es que en los
años sesenta por distintas vías los
teóricos marxistas coincidieron en
enarbolar como única bandera
filosófica la del antimaterialismo,
invisibilizando su enemigo de
siempre, el idealismo.

Curiosamente, en esos momentos
históricos en que el marxismo se
afirmaba más radicalmente
revolucionario y verbalizaba con
éxito su potencial emancipador, no
sólo daba tregua al enemigo sino
que devenía su cómplice, compar-
tiendo el objetivo y contaminando
sus armas (sus ideas); cuanto más
intensa, acrítica y sacralizante era
la invocación de Lenin o de Mao,
menos se tenía en cuenta que,
precisamente estos dos autores
hicieron de la defensa del mate-
rialismo –no de la lucha anti-
materialista- su principal empeño
filosófico.

Es cierto, y de ahí su poder seduc-
tor, que este giro antimaterialista
se hacía en nombre de la
subjetividad revolucionaria, reivin-
dicando el elemento activo de la
voluntad humana sin el cual se
caía en el evolucionismo reformis-
ta, como mostraba la deriva social-
demócrata; pero el “izquierdismo”,
nada nuevo en las filas marxistas,
era otra manera de alejarse de esa
difícil articulación propuesta por
Marx entre conocimiento y eman-
cipación. Y es también cierto que
no se rompía con la racionalidad,

que se invocaba la necesidad para
el marxismo de mantener siempre
la perspectiva de las ciencias; pero
se hacía en un momento en que
éstas -o, más bien, las filosofías que
las acompañaban- caminaban des-
de un positivismo indefendible ha-
cia propuestas pragmatistas, histo-
ricistas y relativistas; es decir, desde
un idealismo empirista imposible
a otro idealismo inconfesado. Su-
bordinar el punto de vista marxis-
ta a esas ciencias podría argumen-
tarse de diversas maneras, pero no
como refuerzo de su dimensión
materialista. Ni siquiera el posi-
cionamiento crítico frente al estali-
nismo y su esquemático folleto
Sobre el materialismo dialéctico y
el materialismo histórico. El
rechazo a la política staliniana
arrastró a negar su palabra, y el
folleto en cuestión se había con-
vertido casi en el manual oficial
del materialismo marxista, con
increíble difusión. Podemos
comprender el proceso, pero difí-
cilmente el apasionamiento ideo-
lógico puede justificar la parcia-
lidad teórica de los intelectuales,
hasta el punto de que, en el fragor
de la batalla contra el monstruo de
la familia, se acabe por devenir
cómplice del enemigo estructural.

Como ha dicho acertadamente S.
Timpanaro, el citado folleto era,
aunque grosero en su exposición,
bastante correcto en su posición
materialista; otra cosa son las
aberraciones, nada materialistas, de
perseguir el psicoanálisis o la ló-
gica matemática, o la políticas
aplicadas a los disidentes, hechos
bárbaros y lamentables, pero que
no justifican, como reacción, la
deriva antimaterialista del marxis-
mo para reconciliarse con freudia-
nos y neopositivistas.

Aunque me inclino a pensar que
Marx nunca habría defendido el
materialismo únicamente por su

6 El Capital, I. Palabras finales a la 2ª edición alemana (1873).
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verdad, haciendo abstracción de
sus efectos emancipadores; aun-
que creo que puesto ante la alter-
nativa de elegir entre la verdad y
la emancipación habría abando-
nado la primera; a pesar de todo
Marx nunca puso en duda que la
posición materialista era la
adecuada para la “ciencia revolu-
cionaria”, idea que proponía frente
a la “ciencia filosófica” de Hegel
y a la “ciencia positiva” de los
empiristas, y que nunca logró for-
mular satisfactoriamente7. Aunque
no expuesta con la claridad de-
seada, su concepción filosófica le
salvaba de esta trágica elección
entre verdad y emancipación, al
pensar que la potencia emancipa-
dora de una representación del
mundo venía dada por su verdad,
por su cientificidad (de ahí su
intransigencia ante el socialismo
utópico o ante cualquier desvia-
ción del materialismo científico).
Su amor a la verdad no era
platónico, sino pragmático, al ra-
dicar el mismo en su potencial
revolucionario. En el darwinismo,
por ejemplo, más que su verdad
Marx destacaba su materialismo
antiesencialista y desacralizador.
Le importaban los efectos eman-
cipadores de la verdad de la filo-
sofía, sin llegar a la posición prag-
matista de identificar la verdad
con el potencial emancipador.

3.2. (El materialismo marxista
como  materialismo dialéctico).
Junto a esa ineludible profesión de
fe materialista, el marxismo insistió
desde sus orígenes en los elemen-
tos de originalidad que lo espe-

cificaban, particularmente en la
dimensión dialéctica de su materia-
lismo. A veces se ha dicho, de for-
ma un poco simplista pero no del
todo errónea, que Marx recogió
del materialismo mecanicista
clásico el elemento “materialista”
y del idealismo de Hegel su
elemento “dialéctico”, para formar
así un materialismo de nuevo
cuño, la concepción verdadera del
mundo. Lo cierto es que esa for-
ma de describir el surgimiento de
lo nuevo es útil como acercamien-
to genérico al proceso histórico,
pero no sirve para dar cuenta de la
creación teórica. Creo que se en-
tiende mejor y se ajusta más a la
realidad redescribir ese proceso
desde la perspectiva de la hegemo-
nía de la voluntad de emanci-
pación, que permite pensar su
acercamiento a cada filosofía para
recoger de las mismas los elemen-
tos con mayor potencia liberadora.

No le faltaban razones para com-
prender que, en el fondo, el
materialismo de los ilustrados,
aunque emancipara al hombre de
los dioses, reducía la subjetividad
a mero efecto natural y, en conse-
cuencia, deslegitimaba el discurso
revolucionario; pero tampoco
ignoraba que la historización (evo-
lucionista o dialéctica) de la rea-
lidad amenazaba igualmente con
diluir al sujeto en mero efecto de
la “lógica” del espíritu. Como
siempre que se llega al fondo, la
filosofía tenía que decidir entre dos
figuras de la barbarie; y Marx cha-
poteó como pudo en ese pantano.

Si nos atenemos a los textos, he-
mos de reconocer que, a diferen-
cia del pragmatismo idealista
contemporáneo, que puede reducir
la realidad a lenguaje, Marx de-
fenderá con mayor o menor cla-
ridad y acierto, pero sin fisuras, la
pertinencia del elemento pasivo de
la conciencia –correlato del

reconocimiento de la transcen-
dencia del mundo- intrínseco al
materialismo. Ahora bien, el
materialismo de Marx tenía que
asumir la compleja tarea de con-
servar esa transcendencia del
mundo al tiempo que la cues-
tionaba al reivindicar el lado acti-
vo del sujeto tanto en el momento
de su conocimiento como en el de
su transformación o creación; ese
era el reto de su materialismo, y
pensamos que sigue siéndolo. Por
eso le preocupaba más Hegel que
Platón, pues el idealismo hegelia-
no daba una propuesta, a su ma-
nera, a ese problema: la respuesta
dialéctica; y por eso defendía al
materialismo francés, cuya filoso-
fía el parecías más tosca y roma
que la hegeliana, ya que disolvía
al sujeto en las determinaciones
mecánicas y quitaba sentido a la
emancipación, que sólo puede ser
pensada desde una ontología que
permita, al mismo tiempo, pensar
la creación social del mundo de la
vida, correlato de la libertad de la
praxis, y pensar una subjetividad
que se crea a sí misma en su pro-
ceso de transformación del
mundo. La lucha de clases no tiene
sentido emancipador si la historia
está cerrada, si la actividad ha de
ser mera adecuación a lo real, si la
naturaleza es impenetrable al
espíritu y si el espíritu es refractario
a su propia praxis autocreadora; la
teoría de la lucha de clases sólo
tiene sentido en claves dialécticas,
desde una ontología materialista
dialéctica que no sea una lógica
dialéctica.

 Ahora bien, no resultaba fácil for-
mular el “materialismo dialéctico”,
ni teórica ni políticamente, pues el
vocabulario clásico forzaba a opo-
ner “materialismo” (ligado a la
naturaleza y a la necesidad) y “dia-
léctica” (referido siempre a la his-
toria y a la libertad). Estas dificul-
tades aparecerán de forma privile-

El amor a la  verdad  de
Marx no era platónico,

dino pragmático, al
radicar el mismo en su

potencial
revolucionario

7He argumentado esta tesis en mi trabajo “Ciencia normal y ciencia filosófica en K. Marx”, en Enrahonar (1984): 13-34.
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giada en el largo, intenso y com-
plejo debate sobre el materialismo
engelsiano confrontado al marxis-
ta, que protagonizó buena parte del
siglo XX, y el cual constituye un
capítulo imprescindible de la rela-
ción entre el marxismo y el mate-
rialismo8. Nos interesa aquí desta-
car que aunque el marxismo clá-
sico se presentaba como materia-
lismo nuevo, sin cejar un mo-
mento en la crítica al materialismo
mecanicista y su contaminación
del discurso socialista de su tiem-
po, lo cierto es que no logró fijar
un vocabulario original y adecua-
do. Entre los líderes del movi-
miento obrero el materialismo se-
guía teniendo las imágenes,  tonos
y colores del materialismo ilustra-
do. Cualquiera que lea los libros
de Engels tendrá a ratos la sensa-
ción de regresar al siglo XVIII.
Así, en su Anti-Düring, donde asu-
me, expone y vulgariza el materia-
lismo de Marx, decía con frescura
propia de los tiempos que “la uni-
dad real del mundo no estriba en
su ser, aunque su ser es un presu-
puesto de su unidad, ya que tiene
que ser antes de poder ser uno.

Pues el ser es una cuestión abierta
a partir del límite en el que se in-
terrumpe nuestro horizonte. La real
unidad del mundo estriba en su
materialidad, y ésta no queda pro-
bada por unas pocas frases de pres-
tidigitador, sino por un largo y
laborioso desarrollo de la filosofía
y de la ciencia de la naturaleza”9; y
que “el movimiento es el modo de
existencia de la materia. Jamás y
en ningún lugar ha habido materia
sin movimiento, ni puede haberla.
Movimiento en el espacio cósmico,
movimiento mecánico de masas
menores en cada cuerpo celeste,

vibraciones moleculares como ca-
lor, o como corriente eléctrica o
magnética, descomposición y
composición químicas, vida
orgánica: todo átomo de materia del
mundo y en cada momento dado
se encuentra en una u otra de esas
formas de movimiento, o en varias
a la vez…. El movimiento no
puede, pues, crearse, sino sólo
transformarse y transportarse”; y
también  que “si nos pregun-
tamos… qué son, en realidad, el
pensamiento y la consciencia y de
dónde proceden, nos encontramos
con que son productos del cerebro
humano y con que el mismo
hombre no es más que un produc-
to de la naturaleza que se ha
formado y desarrollado en su am-
biente y con ella; por donde lle-
gamos a la conclusión, lógica por
sí misma, de que los productos del
cerebro humano, que en última
instancia no son tampoco más que
productos naturales, no se contra-
dicen, sino que se armonizan con
la concatenación general de la
naturaleza”10. Sin duda hoy puede
parecernos una forma de expresión
ingenua y tosca de materialismo.
No sé si debe justificarse tan tosca
expresión aludiendo a los razonable
límites históricos que el mismo
marxismo defiende, pues a una
filosofía como la del marxismo
clásico, que  tenía la voluntad ex-
plícita y consciente de elaborar e
introducir una nueva forma de
materialismo, se le puede exigir la
innovación de su vocabulario; tal
vez su contagio del discurso mate-
rialista moderno no debiera de
justificarse sin más como límite
histórico cuando precisamente el
marxismo está revolucionando la
manera de comprender al mundo
con un vocabulario radicalmente

nuevo. Ahora bien, de lo que sí
estoy seguro es de que en nuestro
tiempo tales limitaciones serían
despropósitos imperdonables.

En cierta manera, como ya hemos
indicado, Marx y Engels se repre-
sentan su materialismo como ar-
ticulación fecunda del materia-
lismo de los ilustrados del XVIII y
la dialéctica puesta en escena por
Hegel; es su manera de represen-
tarse con metáforas una propuesta
filosófica cuya originalidad requi-
ere de un nuevo vocabulario en
proceso de creación. Lo paradó-
jico es que, si bien el marxismo
está produciendo el aparato con-
ceptual del nuevo discurso, en su
defensa del materialismo no lo
pone en práctica, recurriendo a las
argumentaciones e imágenes
convencionales. De ahí que la
autopresentación como síntesis,
con o sin Aufhebung, entre mate-
rialismo y dialéctica resulte siem-
pre confusa e insatisfactoria. Una
y otra vez encontramos descrip-
ciones como ésta: “Hegel era ide-
alista, es decir, que no consideraba
las ideas de su cerebro como refle-
jos o reproducciones más o menos
abstractos de los objetos y de los
fenómenos reales, sino, al contra-
rio, eran los objetos y su desarrollo
los que para él era los reflejos de
la idea, existente no se sabe donde
antes de aparecer el mundo”.

Descripciones que abundan en
esa metáfora del materialismo
dialéctico, en que se recoge la
idea de superar la dialéctica de
Hegel dotándola de contenido
materialista y, al mismo tiempo,
superar el materialismo mecani-
cista dotándole de dialéctica11.
Pero esas descripciones revelan

8 En el libro El marxismo occidental (citado en nota 2), he analizando y valorado las cuestiones políticas en juego en ese debate.
9 F. Engels, Anti-Düring,  31.
10 Ibíd. , 47 ss.
1 “En estas circunstancias, parecíame cada vez más necesario exponer, de un modo conciso y sistemático, nuestra actitud ante la
filosofía hegeliana, mostrar cómo nos había servido de punto de partida y cómo nos separamos de ella. Apréciame también que
era saldar una deuda de honor, reconocer plenamente la influencia que Feuerbach, más que ningún otro filósofo posthegeliano,
ejerciera sobre nosotros durante nuestro período de embate y lucha” (F. Engels, Ludwig Feuerbach, Nota Preliminar).
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más la impotencia para pensar
la novedad del nuevo mate-
rialismo  que el contenido ori-
ginal de éste, intraducible a esa
síntesis.

En su Ludwig Feuerbach y el
fin de la filosofía clásica ale-
mana encontramos de nuevo el
planteamiento del tema del
materialismo en sus términos fi-
losóficos más clásicos: “El gran
problema cardinal de toda la
filosofía, -nos dice Engels-, es-
pecialmente de la moderna, es
el problema de la relación en-
tre el pensar y el ser, entre el
espíritu y la naturaleza… ¿Qué
es lo primero: el espíritu o la
naturaleza?... Los filósofos se
dividían en dos grandes cam-
pos, según la respuesta que die-
sen a esta pregunta. Los que
afirmaban la anterioridad  del
espíritu frente a la naturaleza,
los que, por tanto, admitían en
última instancia una creación
del mundo, de cualquier clase
que fuera…, se agrupaban en
el campo del idealismo. Los
demás, aquellos para quienes la
naturaleza era lo primero,
formaban en las distintas escue-
las del materialismo”12. Y más
adelante: “El problema de la re-
lación entre el pensar y el ser,
entre el espíritu y la naturaleza,
problema supremo de toda fi-
losofía, tiene, pues, sus raíces,
al igual que toda religión, en
las ideas limitadas e ignorantes
del estado de salvajismo(...) El
problema de saber qué lo pri-
mario, si el espíritu o la natura-
leza, este problema revestía,
frente a la Iglesia, la forma agu-
dizada siguiente: ¿el mundo
fue creado por Dios o existe
desde toda la eternidad?”13.
Comprender las insuficiencias
de la descripción engelsiana
del materialismo debe llevar a

plantear la necesidad de una re-
descripción actual, nueva, pre-
cisa y argumentada, pero no
justifica la deriva, en el fondo
idealizante, de quienes ayer ha-
cían profesión de fe marxista,
a la sazón “jovenmarxistas”.

El rechazo de Engels en nombre
de Marx era, como a veces se re-
conocía, un rechazo del marxismo
en nombre de un nuevo Marx, el
joven Marx, historicista y huma-
nista, identificado con la apoteo-
sis de la subjetividad y de la pra-
xis y liberado de los residuos del
“materialismo de la materia”, del
elemento pasivo.

Sin entrar a valorar voluntades, no
es extravagante plantear la
relación de esta posición interna
al marxismo con la nueva cultura
del capitalismo; es decir, en pers-
pectiva marxista parece pertinente
pensar esa deriva como conta-
minación político cultural. En este
sentido, resulta empíricamente
evidente que un rasgo de la cultu-
ra en la segunda mitad del siglo
XX es su radical y explícita renun-
cia al materialismo filosófico.

Dejando de lado los significativos
y nada anecdóticos casos de
conversiones sonadas, de R. Ga-
raudy a F. Arrabal, lo que ocupaba
la escena era el debate entre dos
formas de idealismo que se
disputan las “dos culturas”: el
idealismo de corte empirista-prag-
matista, apostando por la técnica,
el desarrollo y la sociedad de con-
sumo, y el de corte historicista-
humanista, que de una u otra for-
ma defendía los valores de la
burguesía derrotada. Los marxistas
antiengelsianos militaron en el
frente humanista-historicista,
revolviéndose contra el positivismo
y el nihilismo pragmatista. Se trata
de un frente atractivo, protago-

nizando la desmitificación de la
máquina (burocracia, tecnocracia,
razón instrumental) cuyo mal ya
no era capitalista, sino técnico, tal
que afectaba igual al capitalismo
y al socialismo real, al estado y al
partido.  Hoy sabemos que aposta-
ban a caballo perdedor: apostaban
a la ideología idealizante que el
capitalismo usó ayer y hoy necesi-
ta enterrar; no creo que hoy nadie
discuta la derrota del humanismo
a manos de la tecnociencia. Desde
una perspectiva más abstracta
podemos decir que una forma de
idealismo fue derrotada por otra,
y que la lucha interna en el mar-
xismo por el verdadero mate-
rialismo carecía de autonomía.
Como muestran sus resultados, el
perdedor fue el materialismo, que
resultó “invisibilizado”.

Si nuestro diagnóstico de la si-
tuación es acertado, conviene re-
cordar la posición canónica del
leninismo, que en la perspectiva
de la “doble preocupación”
defendía el principio de reforzar
el lado perdedor. Si en sus Cuade-
rnos sobre la dialéctica reivin-
dicaba el elemento emancipador
de la filosofía hegeliana, en
Materialismo y empiriocriticismo
se inclinaba por reivindicar el
materialismo del XVIII, que el em-
pirocriticismo tendía a disolver.

Nosotros tal vez tendríamos, en pri-
mer lugar, que reivindicar el
materialismo en todas sus formas,
ante la deriva antimaterialista en
nuestra cultura; incluso sería justifi-
cable romper alguna lanza por el
idealismo humanista, ese ideal
burgués de emancipación (libertad,
igualdad, fraternidad, repu-
blicanismo, laicismo) que la bur-
guesía no realizó, desapareciendo de
la escena al tiempo y ritmo de
desaparición sociológica de esta
clase y su cultura. Pero mientras nos

12 F. Engels, Ludwing Feuerbach y el fin de la folosofia clásica alemana. Ed. Del instituto de Estudios marxista -lenistas, II, 10.
13 Ibíd. , II, 10.
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mantengamos ahí, estaremos a la
defensiva, poniendo obstáculos
inútiles contra la corriente, mostrando
nuestra impotencia.  Lo más correcto
y eficaz sería elaborar una idea de
materialismo actual y alternativa al
idealismo actual, al idealismo prag-
matista y tecnocientífico; una idea
que estaría ligada y subordinada a
un nuevo pensamiento sobre la
emancipación libre de anacro-
nismos. En cualquier caso, la deriva
idealista tecno-pragmatista exige
mejor respuesta que lanzarse a una
purga suicida, como ha ocurrido en
todo el fenómeno antiengelsiano14.

3.3. (Materialismo marxista como
materialismo histórico). Uno de
los aspectos del debate antien-
gelsiano, tal vez donde aparece
con mayor claridad y radicalismo
la deriva antimaterialista, se con-
creta en la contraposición entre
materialismo filosófico  y  materia-
lismo histórico. Se identificaba el
primero con la posición de Engels,
su lamentable y prescindible
aportación al marxismo; lo propio
de Marx sería el materialismo
histórico, que nada tiene que ver
con el materialismo de la materia,
que pone la dialéctica en su lugar,
en la historia, y no en la naturaleza
humana como absurdamente
habría pretendido Engels.

No cabe duda alguna de que la
concepción dialéctica de la histo-
ria resulta un relato verosímil y a-
tractivo, como si fuera su lugar
apropiado; y que, en cambio, la
explicación de la naturaleza en cla-
ves dialécticas es farragoso,
forzado y, sobre todo, contrario a
la imagen proporcionada por la
ciencia normal. Estas dificultades
servían de argumento a los teó-
ricos de los dos materialismos.
Sobre estos límites hay mucha li-

teratura y no vamos a entrar en ella;
aquí sólo nos interesa resaltar en
qué medida esa contraposición en-
tre materialismo dialéctico (enge-
lsiano) y materialismo histórico
(marxista) es una página histórica
que revela la complejidad de la
cuestión materialista en filosofía y
en el marxismo.

El materialismo dialéctico, cuya
generalización incluye la dialéctica
de la naturaleza, presenta difíciles
obstáculos teóricos; entre otras co-
sas, es muy difícil sostener una po-
sición filosófica de espaldas a la
ciencia (cosa que el marxismo
siempre rechazó) y a sus descrip-
ciones, y los esfuerzos de conci-
liación resultaron retóricos y poco
convincentes. Autores como Sartre
tuvieron la decencia de decir las
cosas claras: si para ser marxista,
cuya opción de valor decía com-
partir, había de asumir el materia-
lismo y la dialéctica, sólo que-
daban dos alternativas; una, renun-
ciar al marxismo, por la invia-
bilidad de su filosofía; otra, renun-
ciar al materialismo en nombre de
la dialéctica, pues materialismo
implicaba para el filósofo francés
determinación del espíritu por la
materia (sumisión del hombre) y
dialéctica significaba libertad.
Sartre decía defender un marxismo
compatible con la libertad, en cu-
yo nombre había de sacrificar el
materialismo.

Lo cierto es que liberar al
marxismo de todo materialismo
filosófico (metafísico) y ver su pe-
culiaridad en el materialismo
histórico, sean cuales fueren los
argumentos textuales que se apor-
ten, no resuelve los problemas
ideológicos, las pociones de valor
que están en juego. Cuando se re-
chaza el materialismo dialéctico

por los problemas teóricos y prác-
ticos que acarrea y se protege al
marxismo refugiándolo en su
peculiaridad de materialismo his-
tórico, no se consigue gran cosa;
los mismos problemas reaparecen
de nuevo. Es cierto que la des-
cripción del materialismo histórico
revela mejor la novedad del mate-
rialismo marxista y, sobre todo, de-
ja ver con más claridad su compro-
miso militante, ligado siempre al
embellecimiento del lado activo,
subjetivo, del conocimiento; pero
si la determinación natural niega
la libertad, la determinación
económica surtirá efectos simi-
lares. El materialismo histórico
puede ser tan determinista y reduc-
cionista como el materialismo filo-
sófico; en consecuencia, la ampu-
tación por sí misma no parece una
solución. Por otra parte, el mate-
rialismo histórico  no se libra de
los retos contemporáneos que la
ciencia plantea al materialismo.
Los problemas actuales para con-
cebir la materia no son muy ajenos
a los que se presentan a la hora de
concebir la historia: las dificulta-
des actuales para defender la soli-
dez, la constancia, la identidad, la
esencia lógica de la materia,
reaparecen a la hora de pensar la
historia como abierta, contingente,
indeterminada, por escribir, con-
diciones todas de la libertad.

No es lugar para inventariar esas
dificultades o retos de la ciencia y
la experiencia al materialismo
marxista, pero podemos apuntar
algunas ideas. Partiremos de la
siguiente tesis: en el momento ac-
tual, después de 2500 años de
filosofía y de medio milenio de
ciencia moderna, sólo es sosteni-
ble una filosofía que asuma la
indeterminación ontológica15. En
nuestros días el materialismo no

14 Ver los excelentes textos de Cesare Luporini, “Verità e libertà”, en AA.VV., Verità e libertà. Actas del XVIII Congreso de la
Sociedad Filosófica Italiana. Palermo, 1960, 139 ss.; y Sabastiano Timpanaro, Praxis, materialismo y estructuralismo. Barcelona,
Ed. Fontanella, 1973.
15La distinguimos de la tesis pragmatista y postmoderna de la “ontología de la indeterminación”, con diversas variantes
(filosofía del acontecimiento en P. Ricoeur, de la contingencia en R. Rorty, etc.)
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puede basarse en la ruda idea de
materia, objetiva y transcendente.
Hoy sabemos que esa idea nos la
proporcionó la física clásica (si se
quiere, newtoniana), la misma
ciencia que hoy, transformada en
física cuántica (si se quiere,
einsteiniana), disuelve aquellas
cualidades que la diferenciaban
del espíritu (solidez, extensión,
impenetrabilidad, lugar…). Es
decir, hoy el ser no puede ser
pensado en una ontología de la
determinación (genuinamente
parmenídea); pero tampoco en
una ontología de la indetermi-
nación (genuinamente heraclitea).
Pensarlo como constante devenir,
mero fluir, suceder…, mantiene la
matriz de la filosofía de la esencia,
en tanto supone atribuir al ser una
manera de ser eterna e inmutable.
En ambos casos, con las dos onto-
logías que han dominado en
occidente, se reconocer que la for-
ma del ser de las cosas es prehu-
mana; la propuesta de indeter-
minación ontológica significa,
precisamente, que la forma del ser
no puede ser prehumana. Esta te-
sis es conforme a lo que hemos
llamado “giro político” de la filoso-
fía y, como argumentaremos en las
páginas siguientes, nos parece con-
forme con la idea marxista de la
“praxis”.

En nuestros días, es difícil pensar
el materialismo como defensa de
una realidad objetiva, transcen-
dente, prehumana, exterior y ajena
al conocimiento y la acción huma-
nos; es difícil operar con una idea
del ser como “aquello que es y no
puede no ser”, que es como es y
no puede ser de otra manera, como
realidad que es indiferente y al
margen de nosotros, los sujetos
que vivimos en y de ella, que la
pensamos, que la juzgamos. La
filosofía se ha encargado de mos-
trar lo inverosímil de esa idea re-
curriendo a sutiles recursos ana-
líticos, como el genio maligno
cartesiano, el demonio de Laplace,

el principio de incertidumbre de
Heisenberg, las maravillas y
enigmas de la física cuántica….
Parece que haya ideas que el
lenguaje no resiste sin romperse,
sin anudarse, sin perderse; y una
de esas ideas es la de la metafísica
de la esencia, en cualquiera de sus
formas (del ser o del flujo,
parmenídea o heraclitea). En
cambio, son muchos los argu-
mentos que hacen verosímil la te-
sis de la indeterminación ontoló-
gica. Una de ellas es nuestra
conciencia, potenciada por la
experiencia del capitalismo, de que
cada vez vemos el mundo más co-
mo obra nuestra, algo que domi-
namos, que transformamos, que
destruimos. En nuestros días, es ca-
si inevitable la creencia en que el
mundo no es obra de los dioses,
que el demiurgo es el hombre. El
poder humano –o inhumano-  pa-
ra controlar el ser parece infinito;
hoy ya podemos creernos con
poder para decidir el ser de las es-
pecies, incluida la nuestra. Ayer
podíamos cambiar la faz de la
tierra; hoy, su corazón y su alma.
Por otro lado, en nuestros días es
complicado mantener el principio
realista –esencial al materialismo
clásico- de un proceso objetivo de
la historia cuyo fin (Hegel, Marx),
o al menos su dirección (el pro-
greso de los modernos y de la
sociedad abierta) está inscrito en
sus leyes. Ningún pensador ha
recibido más críticas que Hegel y
Marx en nuestros tiempos; el ajuste
de cuentas con la modernidad ha
sido, en realidad, un ajuste e cuen-
tas con Hegel y Marx. Pues bien,
la mayoría de las mismas, y sin
duda las más inquietantes, apunta-
ban al carácter objetivo, realista, y
al fin materialista, de ese proceso
que garantizaba un orden de la
historia que justificaba el sacrificio
de lo particular y que prometía una
“reconciliación” final que legi-
timaba el mal presente. Hoy pen-
sar la emancipación humana exige
una representación de la historia

abierta, por decidir, por escribir.

No deja de ser elocuente que el
idealismo clásico se ha reformu-
lado en su versión subjetivista
pragmatista. La “subjetivización
del mundo”, la visión subjetiva del
mundo, asume con cierto éxito y
con habilidad las exigencias de la
ciencia y de la ética hedonista. Si
tradicionalmente el idealismo era
sólo amigo de los dioses, de lo
absoluto, de lo eterno, de las
esencias; si era enemigo de la cien-
cia y de la experiencia y sacrificaba
al hombre en aras de alguna
transcendencia…, en su versión
subjetivista contemporánea ha
corregido todo eso y ha conse-
guido presentarse como el com-
pañero de viaje de la ciencia, de la
experiencia y de la vida, ha hecho
del hedonismo su principio ético
y ha robado al materialismo aquel
título de propiedad de la eman-
cipación. Es decir, el idealismo
clásico, cuya ontología esencialista
era enemiga del hombre por sus
efectos prácticos, se ha reconsti-
tuido con la marcha del capi-
talismo, y así ha podido asumir la
forma de una ontología de la
indeterminación (que parece con-
cordar con los discursos de la
ciencia y de la experiencia) y la
mayor parte de los contenidos
prácticos del materialismo (en es-
pecial su contextualismo, su he-
donismo, etc.). Esto le ha conver-
tido en poderoso, y le permite as-
pirar, con bastante éxito, a presen-
tarse como post-filosofía (post-
materialismo y post-idealismo),
como discurso más allá de los
opuestos, más allá de las opciones.

El materialismo, como si la
realización de sus contenidos prác-
ticos diluyera el sentido de su
existencia, ha perdido presencia, no
ha remodelado su léxico, ha
perdido la batalla. Si quiere salir a-
delante deberá, por tanto, recons-
tituirse, siguiendo al menos estas
directrices: a) Recuperar su feeling
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con la ciencia; b) asumir la quiebra
de la ontología de la determinación;
c) actualizar sus contenidos
prácticos y d) reintroducir la
hegemonía de la oposición en sus
representaciones.  Estas líneas de
revisión tiene un mismo referente:
la idea de que el enemigo actual
del materialismo no es el idealismo
(clásico), sino el subjetivismo
(contemporáneo). Subjetivismo
que, no sin razón, se presenta a sí
mismo como negación del “idea-
lismo” y del “materialismo” a la
vez, como renuncia al “realismo”.

En conclusión, creo que las
posibilidades de un materialismo
marxista actualizado pasan por la
reformulación de la teoría de la
praxis. Durante mucho tiempo se
ha visto la filosofía de la praxis
como “filosofía del joven Marx”,
distinta si no opuesta a la filosofía
consecuentemente materialista del
“Marx maduro”. Esto se ha debi-
do, entre otras cosas, a una
deficiente comprensión de la “pra-
xis”, pensada a veces como meto-
dología (primacía de la práctica
real sobre el pensamiento abs-
tracto, de la acción política respec-
to a la teoría), otras como epis-
temología (lugar de verificación de
las teorías y estrategias), a veces
como alternativa filosófica (trasfor-
mar el mundo frente a comprender
el mundo). En la historia del
marxismo la praxis no se ha pensa-
do en serio como ontología, como
la ontología marxista genuina, que
aquí proponemos a debate.

Digamos de entrada que esta
ontología cumple con el principio
de indeterminación ontológica,
distinto de la “ontología de la inde-
terminación”, que hemos defen-
dido antes. Es decir, asume la
imposibilidad de situarse en el ori-
gen, en el “punto de vista del ser”,
en el “ojo de Dios”. O sea, asume,
prima facie, la historicidad del ser
de las cosas, para, enseguida, evi-
tar la determinación histórica asu-

miendo la contingencia del ser, su
facticidad; y, para evitar la indeter-
minación histórica, piensa el ser
como obra de la praxis, una pra-
xis colectiva y finita, en un orden
social y natural que marca los lími-
tes; límites que, a su vez, son
histórico-continentes, transforma-
dos por la praxis.

Esa perspectiva, a efectos prácti-
cos, viene a decir que el futuro
está por escribir, es abierto; será
obra de los sujetos históricos;
pero no a su libre y despótica
voluntad, no como un insultante
gesto arbitrario del artista, sino
bajo la resistencia, la inercia y la
lógica de lo existente, puesto por
la praxis anterior. Las lecturas
tradicionales del marxismo ponen
como sujeto histórico al prole-
tariado, y lo piensan en el esque-
ma de la necesidad de la Histo-
ria, que del mismo modo que ha
llevado al capitalismo ha
generado la clase social que
puede, necesita y debe suprimirlo
y escribir las próximas páginas de
la historia. La revisión de la idea
de la praxis exige pensar la
aparición del capitalismo, y la del
proletariado, como contingentes,
causados en una praxis concreta
pero sin responder a una lógica
previa a dicha praxis; y, del
mismo modo, las nuevas páginas
de la historia hay que pensarlas
en blanco, sin proyectar sobre las
mismas ese último residuo
utópico de colores comunistas. La
escribirán las clases, con su
trabajo, sus luchas, su pensa-
miento y su imaginación, pero no
como sujetos abstractos sino
siempre encuadradas en una do-
ble determinación, dentro de los
límites en que está encuadrada su
acción; límites que tampoco son
una determinación absoluta, sino
el lugar que la acción transforma.
Por un lado, los límites
“objetivos”, exteriores, siempre
provisionales, puestos por la
acción histórica anterior; por otro,

los límites de su propia subje-
tividad, siempre finita-concreta,
siempre sometida a su propia
transformación en el proceso
práctico (educación de los edu-
cadores, efecto de la praxis sobre
el propio sujeto-agente de la mis-
ma).

La praxis en el marxismo es la onto-
logía que disuelve todas las esencias,
todos los absolutos, permitiendo
pensar la naturaleza (al menos la
naturaleza relevante para la vida hu-
mana, asequible a su acción y su
conocimiento, cada vez más amplia)
como obra histórica del hombre, y
el hombre como  realidad natural
creada en el mismo proceso práctico.
Creo que lo correcto, en claves
marxistas, es entender el mate-
rialismo como una interpretación del
mundo, y en especial del mundo so-
cial, como constante e interminable
proceso de construcción, de crea-
ción práctica. O sea, interpretar los
fenómenos sociales atendiendo a la
praxis (“a la manera de trabajar”,
había dicho Marx; a la manera de
“ganarse la vida”; a las “condicio-
nes de existencia”, expresión mar-
xista que prefiero, por ser más am-
plia e incluir dimensiones de la pra-
xis diferenciadas del trabajo, aunque
conexas al mismo) quiere decir
poner la praxis en el origen del sujeto
y del objeto, o sea, situarse en la
indeterminación ontológica y, desde
ella, como acción originaria y finita,
decidir el ser de las cosas en
confrontación que el ser que otros
les dieron en el pasado y les intentan
dar en el presente. Pero, en lugar de
mantenerse en ella, como hace el
pragmatismo con su filosofía de la
contingencia, jugando el juego de
que todo y siempre está por decidir
y que es indiferente una decisión u
otra, la acción práctica va generando
la objetividad (y sus formas, y sus
leyes) y la subjetividad (sus ideas,
sus pasiones, su potencia), va crean-
do un mundo abierto pero no
arbitrario, y una historia libre pero
no gratuita.
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Cuáthemoc Amezcua
Secretari General del Partit Socialista Popular de Mèxic
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En Cuáthemoc Amezcua va ser in-
vitat a participar a la Festa Avant
el juny del 2007. Va fer una apor-
tació en el marc de les jornades de
Moviment Popular. En aquesta po-
nència analitza les conseqüències
socials i polítiques de les reformes
neoliberals a Mèxic i els moviments
populars sectorials, regionals i in-
dígenes de protesta que s’estan ar-
ticulant per expressar el malestar
generat, així com les propostes que
aspiren a donar-ne una expressió
nacional i de canvi.

1. LA RESPOSTA A VINT-I-
CINC ANYS DE NEOLIBE-
RALISME: UN MOVIMENT
OBRER I POPULAR CREI-
XENT I COMBATIU.

Després de vint-i-cinc anys de ne-
oliberalisme, que a Mèxic es va
començar a aplicar el 1982, i poc
més d’una dècada d’estar unit als
Estats Units i el Canadà amb el
Tractat de Lliure Comerç
d’Amèrica del Nord –NAFTA, per
les seves sigles a l’anglès—, l’en-
trada en vigor del qual data del
1994, Mèxic viu avui en dia una
creixent lluita popular contra el
neoliberalisme i, cada vegada
més, contra l’imperialisme, ja que
està en procés de millorar la seva
articulació, de superar la seva or-
ganització i conformar, en les mas-
ses que la lliuren, una consciència
clara respecte al caràcter trascen-
dent que aquesta lluita pot i ha de
tenir en la batalla històrica del nos-
tre poble per alliberar Mèxic de

l’imperialisme, si el moviment no
tan sols s’ocupa de les qüestions
més concretes que van afectant
unes i altres organitzacions i grups
socials, de resistir-s’hi i, articulant
esforços entre tots i elevant objec-
tius, esdevé agent d’una transfor-
mació profunda de la realitat naci-
onal i social.

El procés que es viu a Mèxic és
semblant en el seu contingut al que
s’està produint a tota l’Amèrica
Llatina i el Carib, regió amb la qual
formem una unitat cultural histò-
rica. Però el nostre procés té dife-
rències en la forma; té els seus pro-
pis ritmes i les seves particulari-
tats, com és natural, igual que els
té cada país i cada subregió.

Pel que fa a les qüestions co-
muns per a Mèxic, igual que per
a tota l’Amèrica Llatina i el Ca-
rib, la globalització neoliberal
ha significat atur, pèrdues en la
seguretat social, graus sense pre-
cedents de concentració del pro-
ducte social, pobresa creixent de
molts i, pel contrari, enriquiment
desmesurat d’uns pocs. També
ha significat saqueig vertiginós
de l’economia i els recursos na-
turals del nostre país pel capital
financer i corporatiu internaci-
onal; pèrdua de sobirania naci-
onal, que es trasllada a les me-
tròpolis imperialistes, en el nos-
tre cas sobretot als Estats Units,
i la virtual cancel·lació del dret
a l’autodeterminació del nostre
poble.

L’aplicació de les polítiques neo-
liberals va aguditzar la contradic-
ció entre el grau de desenvolupa-
ment de les forces productives i les
relacions de producció; contradic-
ció que en els països depenents i
semidepenents té una expressió
interna, els pols dels quals són la
classe treballadora mexicana i la
burgesia “nacional” (1 hereva i be-
neficiària del sector que va parti-
cipar en el moviment armat del
1910, i una expressió externa, que
té com a pols a la nació mexicana
en el seu conjunt i a l’imperialis-
me, principalment el nordamericà.
L’existència d’aquesta aguda con-
tradicció indica que a Mèxic –igual
que a gairebé tota l’Amèrica Llati-
na i el Carib- existeixen les condi-
cions objetives per a un canvi pro-
fund en les relacions de produc-
ció, que impliqui el desplaçament
de la classe social actualment do-
minant i la seva substitució per una
altra més avançada, és a dir, per a
un canvi revolucionari, en els ter-
mes del pensament marxista.

Per altra banda, com a resposta a
aquesta depredació neoliberal, a
Mèxic proliferen avui els esclats
d’inconformitat popular en tota
l’amplada del territori; esclats i pro-
testes que tenen com a protago-
nistes, principalment, la classe
obrera agrupada en sindicats com-
batius, mestres d’escola, treballa-
dors universitaris, camperols i po-
bles indígenes entre altres diver-
sos segments de la població. Co-
mentaré alguns casos:
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a) Els principals sectors mobi-
litzats, les seves demandes con-
cretes.
Els treballadors de l’educació fan
aturades i vagues que paren les
tasques de desenes de milers d’es-
coles; fan plantades i marxen
massivament pels carrers de la ca-
pital i nombroses ciutats del país,
contra la privatització de l’assegu-
rança de salut i mercantilització
dels sous diferits –les jubilacions-
, que va decretar el Parlament do-
minat pels neoliberals, en reformar
l’anomenada Llei de l’Institut de
Seguretat i Serveis Socials dels Tre-
balladors de l’Estat (ISSSTE),
obeint a un disseny que anys en-
rere va fer el Banc Mundial dins
del marc de les reformes neolibe-
rals, i l’aplicació de la qual exigei-
xen aquest i altres aparells de l’im-
perialisme. Aquests dissenys, com
sabem, formen part de l’estratègia
mundial del capitalisme imperia-
lista en decadència, de redistribuir
el producte social reduint la part a
la qual ja hi tenien accés els treba-
lladors per engrandir la dels capi-
talistes i contrarrestar així la ten-
dència històrica cap a la reducció
de la taxa de guanys, descoberta
per Marx. Per la mateixa causa es
mobilitzen també, a Mèxic, de
manera combativa els treballadors
universitaris.

Els miners recorren també a la
vaga –arma suprema dels treballa-
dors- i combaten jurídicament,
exigint al govern que deixi de vi-
olar l’autonomia dels sindicats;
que no insisteixi a desconèixer di-
rigents i imposar-ne d’altres, a gust
dels patrons i al marge de la vo-
luntat dels propis treballadors; i
exigint que apliqui les normes de
seguretat vigents que els patrons
incompleixen, amb la complicitat
de les autoritats, per abaixar cos-
tos i incrementar guanys, tot i que
ocasionin accidents terribles, com
l’explosió que va matar 65 treba-
lladors el febrer del 2006 a la mina
de Pasta de Conchos, Coahuila;

encara avui no s’han rescatat els
cossos, sepultats sota tones de
runa. Els treballadors exigeixen
que es castigui els responsables de
la catàstrofe, funcionaris i patrons.

Els electricistes estan mobilitzats
des del 1999 contra la privatitza-
ció d’aquesta indústria vital per al
desenvolupament independent de
Mèxic, que els neoliberals impul-
sen intentant reformar la Constitu-
ció, que la reserva en exclusiva per
a l’Estat; tot i que també realitzen
maniobres il·legals i inconstituci-
onals a càrrec del poder executiu
per anar-la privatitzant parcialment
en els fets, entregant fragments de
la indústria elèctrica –i de la petro-
liera- al capital privat. El Sindicato
Mexicano de Electricistas té una
llarga tradició de lluita, a la que avui
se suma un prestigi renovat per ser
pioner de les mobilitzacions popu-
lars dels nostres dies, i el primer
que va aconseguir conformar un
front unitari ampli al seu entorn,
que es va anomenar “Frente de
Resistencia contra la Privatización
de la Industria Eléctrica”, i que ha
fet fracassar tots els intents de re-
formes privatitzadores a la Cons-
titució preteses ja per tres presidents
de la República consecutius,
l’Ernesto Zedillo, del PRI; en
Vicente Fox, del PAN; i l’actual,
en Felipe Calderón.

Els camperols ocasionalment sur-
ten al carrer en marxes multitudi-
nàries. Exigeixen canvis en els
acords fixats al NAFTA, que han
portat el camp mexicà a una crisi
sense precedents i que amenacen
amb aprofundir-la encara més. Un
efecte especialment agressiu
d’aquesta crisi, i que ha provocat
una profunda indignació en els sec-
tors populars, ha estat la pujada del
preu del blat de moro i la tortilla,
aliment bàsic de la nostra població.

b) El Cas de la població indígena.
M’aturaré una mica més en el cas
dels indígenes, perquè crec que

serà útil que aporti alguna infor-
mació addicional sobre aquest
tema pel que fa a Mèxic. L’objec-
tiu que mobilitza cada cop més
nombroses ètnies és la recerca de
condicions d’existència menys in-
justes; la lluita per reduir les dife-
rències que separen les capes ri-
ques de la població de les capes
més pobres que, amb el neolibe-
ralisme, s’aprofundeix accelerada-
ment i esdevé abismal.

Passa que els indígenes estan for-
malment protegits per lleis que
garanteixen la igualtat de tots els
mexicans, des de temps enrere,
sense que importi el color de la pell
ni l’origen ètnic; les creences reli-
gioses ni el gènere. En aquests as-
pectes, Mèxic ha estat un país
avançat al món, ja des del segle
XIX, en bona mesura com a re-
sultat del sorgiment d’una societat
mestissa, tant en el demogràfic
com en el cultural, altament barre-
jada entre si; però molt més a par-
tir de la Revolució Mexicana del
1910 i la seva etapa constructiva,
que comporta una gran
revalorització de la nostra herèn-
cia indígena. El lamentable és que
aquestes lleis no s’acompleixen a
la realitat, sobretot per qüestions
econòmiques i de classe.

Els indígenes a Mèxic estan bar-
rejats entre si amb tota la pobla-
ció, però no tots. No hi ha barris
que els estiguin prohibits, ni cen-
tres d’estudis o de treball, clubs,
hotels o restaurants; però sí que hi
ha comunitats indígenes que viuen
en la marginalitat, moltes i en gran
mesura. En el sentit contrari, hi ha
dirigents polítics indígenes de raça
pura, funcionaris d’elecció popu-
lar i per designació a llocs de tots
els nivells, inclosos els molt alts,
provinents dels diversos partits,
també els partits burgesos més re-
accionaris; n’hi ha hagut des de
mitjan segle XIX. Hi ha artistes de
diversos gèneres, literats, músics,
intel·lectuals molt reconeguts per
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tota la societat; històricament n’hi
ha hagut. Hi ha indígenes rics que,
òbviament, no pateixen discrimi-
nació enlloc, sinó que gaudeixen
de les comoditats i beneficis que
el capitalisme reserva per als mem-
bres de la classe dominant i en gra-
dació ascendent, segons el volum
de la fortuna personal de cadascú.
La Nació, la societat i el poble va-
loren i s’enorgulleixen d’indígenes
històricament destacats: Cuauhté-
moc, Juárez, Altamirano, Ramírez,
Julián Carrillo, Tamayo, per es-
mentar-ne alguns, tot i que el llis-
tat pot ser extens.

Però també és un fet que els indí-
genes pobres pateixen les matei-
xes calamitats que tots els pobres,
amb l’agravant que, en el cas de
la població indígena, el percentat-
ge de rics és molt menor, i el de
pobres més gran que la mitjana
general. És aquí on es reflecteix la
injustícia social i històrica de la que
en són víctimes els membres de
més de cinquanta ètnies que hi ha
al nostre país i que, igual que totes
les injustícies que vam heretar del
passat, s’han agreujat de manera
aclaparadora en els darrers vint-i-
cinc anys, per la globalització ne-
oliberal i la seva concreció a Mèxic.
Per exemple, amb la complicitat
dels governs de la dreta els pobles
indígenes segueixen sent víctimes
del despull dels seus territoris ori-
ginaris i fins i tot dels seus rudi-
mentaris mitjans de producció ru-
ral agrícola i pesquera, d’autocon-
sum o supervivència, així com de
la seva enorme creativitat artística
i artesanal, per a benefici de les
empreses transnacionals saqueja-
dores dels nostres recursos natu-
rals, de la nostra riquesa històric-
cultural, i explotadores de la força
de treball semiesclavitzada, com
ho és en particular la del treballa-
dor indígena. Al servei de les cor-
poracions capitalistes, a les que any
rere any generen abundoses for-
tunes, segueixen constituint exèr-
cits de treballadors agrícoles

migrants, per desenes de milers i
en condicions de pària –incloent
el treball infantil-, des del sud cap
al nord del país.

c) Mobilitzacions d’ordre regi-
onal i local.
A més de les mobilitzacions
antineoliberals d’importants sindi-
cats obrers; de mestres d’escola;
treballadors universitaris, campe-
rols, indígenes, que tenen un ca-
ràcter nacional; també esclaten
moviments d’insurrecció popular
pacífica en localitats i regions, com
a Atenco, entre altres molts casos,
un municipi de l’Estat de Mèxic,
proper a la capital, i com a Oxaca,
un Estat al sud del país, molt ric
per la seva composició ètnica, per
la seva cultura, la seva història i la
seva tradició revolucionària.

A Atenco, la població que és
majoritàriament camperola, mit-
jançant la mobilització social, in-
tensa i combativa, però pacífica –
els seus proverbials matxets eren
només un estandard, un símbol de
lluita, mai un instrument d’agres-
sió- va aconseguir impedir, en els
primers anys del govern d’en Fox,
que se’ls prenguessin les terres per
construir un aeroport que seria un
negoci lucratiu per a uns quants.
Van crear per a la lluita el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra
i, després de la seva victòria con-
creta, es van mantenir actius enar-
borant altres demandes pròpies i
duent endavant accions solidàries
amb altres lluites. A principis de
maig del 2006 van patir una re-
pressió ferotge de tipus nazifeixis-
ta. Com a resultat, molts van ser
ferits o morts. La policia va vio-
lentar massivament les dones, sen-
se distingir raça ni nacionalitat. Hi
va haver centenars d’empresonats.
Els principals dirigents han estat
objecte de penes monstruoses, 67
anys de presó cadascun.

A Oaxaca, el govern estatal va
creure que podia apaivagar el

moviment sindical d’educadors,
també el maig del 2006, per cert,
mitjançant la repressió; el que va
aconseguir va ser provocar una
protesta més gran, que va involu-
crar la gran majoria de la població
en solidaritat amb els mestres dels
seus fills. Es va iniciar una mobi-
lització popular enorme, sense pre-
cedents a l’entitat, amb una orga-
nització de tipus frontista que va
prendre com a nom Asamblea
Popular de los Pueblos de Oxaca,
APPO.  La demanda central del
moviment va ser: càstig al repres-
sor, en la forma de cessament del
càrrec de governador de l’entitat.
La seva sortida era indispensable
per a la protecció del propi movi-
ment popular, perquè es tracta d’un
personatge revengista i violent
que, si es quedés, provocaria per-
secucions de tot tipus, privacions
de llibertat, tortures i assassinats,
com el que es va cometre contra
el periodista nordamericà Bradley
Roland Will. Tot això va passar en
efecte, ja que el governant repudi-
at es va quedar a lloc, fins ara, amb
la protecció dels governs federals
d’en Fox i en Calderón, a vegades
dissimulada i altres franca, no obs-
tant que provenen de diferents
partits polítics: el governador,
l’Ulises Ruiz, del PRI; els presi-
dents esmentats, del PAN. L’APPO
subsisteix, ara més assentada que
als seus inicis. El moviment tem-
poralment va perdre efervescèn-
cia, però ha guanyat en conscièn-
cia i en organització.

d) El moviment obrer i popu-
lar i els partits amb participa-
ció electoral.
No és estrany que els dos partits
esmentats actuïn en aliança, ho fan
amb freqüència, ja sigui de mane-
ra expressa o tàcita. No tan sols
ells, sinó també el PRD, membre
de la Internacional Socialdemòcra-
ta –igual que el PRI-, que a vega-
des fa aliances electorals i/o en
qüestions parlamentàries, ara amb
el PRI, ara amb el PAN i a vega-
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des amb ambdós.  I el PT –Partido
del Trabajo-, que es declara mar-
xista, també fa aliances amb tots
ells sense distinció, en tant que
pugui aconseguir més posicions en
els òrgans de la representació pú-
blica i accés més gran als recursos
del finançament públic, que a
Mèxic és abundant.

En termes generals, el moviment
obrer i popular contra el neolibe-
ralisme i l’imperialisme té una re-
lació complexa amb els partits que
participen en  els processos elec-
torals, freqüentment contradictò-
ria. Per comprendre-ho, cal tenir
en compte que no tan sols els par-
tits que podrien considerar-se de
la dreta el PAN i el PRI han pro-
vocat la violència repressiva con-
tra les masses populars que exer-
ceixen el seu dret constitucional
de manifestar-se en defensa dels
seus interessos de classe. Són nom-
brosos els casos d’autoritats pro-
vinents del PRD que també han
atropellat els obrers, camperols i
indígenes, sense miraments.

En el cas d’Atenco, per exemple,
la repressió va ser exercida de
manera unificada pels cossos re-
pressius de la Federació, el govern
del qual encapçala en Fox, del
PAN, de l’Estat de Mèxic, gover-
nat per l’Enrique Peña Nieto, del
PRI, i del municipi de Texcoco, on
va començar la fase repressiva de
maig del 2006, governat pel PRD.
Un altre cas significatiu és l’ano-
menat de La Parota, un Complex
Hidroelèctric que es projecta
construir a l’Estat de Guerrero,
com a part del Plan Puebla
Panamá, en un lloc proper al co-
negut centre turístic d’Acapulco;
diverses comunitats indígenes i
camperoles s’han oposat a l’expro-
piació de les seves terres que les
autoritats volen realitzar en condi-
cions summament injustes, i la re-
acció unificada del govern fede-
ral panista i de l’estatal, encapça-
lat per en Zeferino Torreblanca, del

PRD, ha estat la violència, també
en aquest cas.

I simbòlicament més greu va ser
el fet que, en el cas dels miners,
qui va obrir foc i va privar de la
vida dos treballadors vaguistes va
ser la policia estatal de Michoacán,
el governador del qual també és
del PRD i té un nom i lligams fa-
miliars emblemàtics que evoquen
el respecte als drets i a les lluites
obreres, camperoles i populars. Es
tracta del governador Lázaro
Cárdenas Batel, net del general
Lázaro Cárdenas del Río, d’il·-
lustre memòria. És clar, la policia
federal també va participar en
l’operatiu amb un gran desplega-

ment de força, en suport de l’ac-
ció sol·licitada pel grup patronal
anomenat “Grupo México”, alta-
ment transnacionalitzat, per cert.

En altres aspectes, a vegades els
grups parlamentaris del PRD i els
seus dirigents –que acostuma a ser
el partit que assumeix millors po-
sicions- plantegen qüestions que
coincideixen amb les demandes
del moviment popular; tot i que
generalment s’ubiquen a la seva
dreta. Els seus candidats a diver-
sos llocs d’elecció també procu-
ren apropar-se a aquest moviment,
a la recerca de vots, i amb freqüèn-
cia ofereixen candidatures a alguns
dels dirigents de masses, conce-
bent que d’aquesta manera puguin

aconseguir un nombre més gran
de sufragis. El PRD és un partit
amb múltiples contradiccions in-
ternes, format per grups d’interès
que lluiten entre si per les candi-
datures, els llocs de direcció i l’us-
defruit dels recursos públics, sen-
se miraments.

El PAN, al seu torn, és un partit de
dretes tradicional, emparentat tant
en l’històric com en l’ideològic
amb el falangisme espanyol i el
neofeixisme alemany i italià de la
preguerra, de la guerra i contem-
porani. El PRI va ser un partit he-
terogeni, que agrupava formal-
ment masses obreres i camperoles
sota l’hegemonia de la burgesia, a
vegades del seu sector nacionalis-
ta, quan aquest existia, a vegades
del seu sector reaccionari i
proimperialista, ja que aquests dos
sectors es van mantenir en lluita
durant dècades pel control de
Mèxic i del seu aparell electoral.
Per això ha registrat ziga-zagues
al llarg de la història, amb actes
positius i negatius. Avui no queda
res del que va tenir de positiu en
altres temps, ja que va esdevenir
una organització política electoral
de professionals experimentats i
enriquits, disposats a servir el nou
amo del país i del món, el capital
financer i corporatiu internacional.
El PT poques vegades s’interessa
per algun problema popular, tot i
que en l’internacional li agrada
mantenir una imatge de partit de
l’esquerra que no es correspon
amb la seva política interna.

En resum, un altre dels resultats
negatius de les formes que va pren-
dre a Mèxic la globalització neoli-
beral és el de que no existeixi un
sol partit polític amb registre elec-
toral i presència parlamentària que
representi els interessos de la clas-
se obrera, cap partit marxista leni-
nista; ni tan sols cap que enarbori
amb fermesa una política antiim-
perialista. Abans sí que n’hi va
haver. El Partido Popular Socialis-

La globalització neoli-
beral ha significat atur,
pèrdues en la segure-
tat social, graus sense
precedents de concen-

tració del producte
social, pobresa crei-
xent de molts i, pel

contrari, enriquiment
desmesurat d’uns pocs
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ta, avui Partido Popular Socialista
de México, el meu partit, va tenir
registre i intensa participació par-
lamentària des del 1948, any de la
seva fundació, fins el 1994, quan
li va ser cancel·lat el dret a partici-
par a les eleccions, per cert en una
acció flagrantment violatòria de les
lleis vigents en aquell moment.
Som un partit marxista leninista
que reivindica la vigència dels
principis formulats per en Marx i
l’Engels, enriquits per en Lenin i
altres pensadors revolucionaris, i
amb aportacions valuoses també
de lluitadors i ideòlegs llatinoame-
ricans, com en Recabarren, en
Mariátegui, en Lombardo To-
ledano, fundador del nostre partit,
el Ché, en Fidel i alguns altres més.
També el Partido Comunista
Mexicano, fundat el 1919, i avui
desaparegut, va tenir presència en
el Parlament en diverses ocasions.
Avui no n’hi ha cap, ni la perspec-
tiva de que existeixi en un futur
immediat. Les reformes del neoli-
beralisme van aprofundir el caràc-
ter mercat-tècnic i mercantil dels
processos electorals, fins al grau
que aquests dies l’Institut Federal
Electoral i el duopoli televisiu que
hi ha a Mèxic es troben igualment
immersos en un escàndol de cor-
rupció multimilionària dels recur-
sos públics, i tal vegada de recur-
sos privats il·lícits, com a resultat
de les vergonyoses eleccions fe-
derals del 2006.

2. LA MOBILITZACIÓ PO-
PULAR: EL SEU TRÀNSIT
DE LA RESISTÈNCIA A LA
CONSTRUCCIÓ D’INSTRU-
MENTS PER AL CANVI PRO-
FUND, REVOLUCIONARI
DE LA SOCIETAT.

Les mobilitzacions que vaig res-
senyar tenen causes concretes di-
ferents i específiques, però un de-
nominador comú: les polítiques
neoliberals que s’apliquen a Mèxic
des del 1982, que van aprofundir

dramàticament les injustícies soci-
als i l’explotació dels treballadors;
van condemnar la majoria de la
població a la pobresa creixent i a
la desesperança i van estretir les
possibilitats de dirimir els conflic-
tes socials per les vies electoral i
parlamentària. Totes les mobilitza-
cions han estat esclats més o
menys espontanis, sorgits front a
un problema concret i molt agut.
El mateix ha passat amb moltes
d’altres que he omès esmentar per
raons de temps.

Front les polítiques neoliberals, des
dels seus inicis als primers vuitan-
ta, van començar a sorgir accions
de resistència, però encara eren
aïllades. Amb el temps, cada cop
els grups afectats per cada acció
dels neoliberals van anar entenent
que no n’hi ha prou amb enfron-
tar-se aquesta política concreta que
els afecta, sinó que cal articular la
lluita amb tots els altres grups i sec-
tors socials assotats pel neolibera-
lisme, perquè aquesta és l’única
manera d’incidir victoriosament en
la correlació de les forces.
D’aquesta manera s’ha anat cre-
ant un moviment obrer i popular
antineoliberal cada vegada més
articulat.

A més de l’anterior, l’experiència
nacional i internacional va deixant
clar als mexicans que, en el nostre
cas i en general a l’Amèrica Llati-
na, el neoliberalisme no tan sols
significa una creixent explotació
de classes; cancel·lació de drets i
conquestes laborals i socials; re-
ducció de la part del producte so-
cial al qual accedeixen els treba-
lladors en benefici de la part de la
qual se n’apropien els capitalistes,
com passa inclús en el capitalis-
me desenvolupat. Però per a no-
saltres significa tot això i més. Per-
què sent el neoliberalisme una
guerra de la classe propietària per
a desposseir la classe proletària a
escala mundial, per incrementar la
taxa de guany també és, al mateix

temps, una guerra de l’imperialis-
me contra els països depenents, per
incrementar un saqueig i consoli-
dar la seva condició subordinada
i contra els semidepenents, amb la
finalitat que esdevinguin neoco-
lònies absolutes. A l’Amèrica Lla-
tina, el neoliberalisme, per tant,
abat les condicions de vida dels
treballadors igual que a tot arreu,
però a més ens arrenca la Pàtria i
la fa esdevenir colònia en termes
econòmics i polítics.

En la mesura en què el moviment
obrer i el moviment popular ad-
quireixen consciència d’aquesta
realitat a països com Mèxic eleven
la seva lluita, passant de la resis-
tència front les polítiques neolibe-
rals concretes que afecten cada
grup i sector social a la lluita de
tots contra l’imperialisme, que és
l’enemic comú de tot el poble de
Mèxic i dels pobles del món.

Resumint, diré que la lluita comba-
tiva dels obrers i el poble contra les
polítiques neoliberals concretes per
resistir-les i intentar revertir-les ja és
valuosa en si mateixa; però el veri-
tablement important a Mèxic avui
és que enmig d’aquesta lluita i al
seu redòs es van construint els ins-
truments idonis per als tres objec-
tius més avançats, que estan dia-
lècticament vinculats, per cert: a)
eradicar el neoliberalisme; b) acon-
seguir la independència econòmi-
ca i política plena de Mèxic pel que
fa a l’imperialisme, qüestió que
exigeix i comporta una necessària
i més estreta interrelació fraternal
amb els altres països de l’Amèrica
Llatina i el Carib, que van fent pas-
ses cap a la seva emancipació, se-
gons es preveu i es comprova amb
instruments, sobretot, com a l’Al-
ternativa Bolivariana de les
Amèriques, ALBA, i també amb
altres, com el MERCOSUR, el
Banc del Sud, etc., que finalment
podran desembocar en una fede-
ració de nacions lliures i sobiranes,
segons la concepció d’en Bolívar
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avui més vigent que mai, i c)
contruir una societat superior, sen-
se classes socials, una societat so-
cialista i comunista.

a) El Diálogo Nacional por un
Nuevo Proyecto de Nación i la
Promotora por la Unidad Naci-
onal contra el Neoliberalismo.
Per avui, per la seva amplitud i
magnitud; pel seu programa, clar i
avançat, construït amb consens, i
per la significativa presència de la
classe obrera –mitjançant sindicats
combatius, però també mitjançant
el seu partit de classe- el millor ins-
trument que ha sorgit és l’anome-
nat Diálogo Nacional por un Nuevo
Proyecto de Nación, que congrega
més de 600 organitzacions
d’obrers, docents, camperols, indí-
genes, dones i joves, entre elles di-
verses organitzacions polítiques de
l’esquerra marxista leninista.

Es tracta d’un front en el que es dis-
cuteixen i acorden objectius, líni-
es, programa i plans d’acció. És, fins
ara, el fruit més gran dels esforços
desplegats per les forces més cons-
cients per articular els diversos
grups i organitzacions en lluita i
armar una força unitària vigorosa.

Un altre instrument valuós està sent
la Promotora por la Unidad Nacio-
nal contra el Neoliberalismo, menys
àmplia que l’abans esmentat, però
més a l’esquerra. Està sent un front
en el qual actuen nombrosos par-
tits i organitzacions que s’assumei-
xen partidàries de la desaparició de
la propietat privada i la construcció
de la societat socialista, amb els seus
diversos origens, filiacions i tendèn-
cies, moltes de les quals, fins fa poc,
es veien com a enemigues.

És una instància de treball intens
en la que es construeixen posici-
ons comuns que després es por-
ten a la consideració de les mol-
tes altres organitzacions que par-
ticipen en l’altre front més gran,
ja esmentat, el Diálogo Nacional.

b) En López Obrador i la Con-
vención Democrática Nacional.
Hi ha altres fronts. Un, significatiu
sobretot per la dimensió que en
determinats moments ha assolit, és
la Convención Democrática Naci-
onal, sorgida entorn la figura indi-
vidual de l’Andrés Manuel López
Obrador, després dels resultats de
l’elecció de juliol del 2006 que van
ser molt qüestionats. En López
Obrador va fer una crida a una
concentració popular que va ser
molt nombrosa, per cert, i a la qual,
rememorant el nom d’un esdeve-
niment històric de la Revolució
Mexicana, li va donar aquest nom:
Convención Democrática Nacio-
nal, la mateixa que va proclamar
en López Obrador President
Légítim de Mèxic; va obviar la va-
lidesa de l’elecció i va declarar que
en Calderón és un governant de
facto, il·legítim i bastard.

Cal destacar que en López Obra-
dor ha assumit millors posicions
com a President Legítim que les
que va tenir com a candidat presi-
dencial. En aquella primera etapa,
sense ser idèntiques les seves po-
sicions polítiques i programàtiques
a les del PRI i del PAN, tampoc
se’n diferenciava en les qüestions
que tenen a veure amb la lluita
contra l’imperialisme, per la inde-
pendència plena de Mèxic; tam-
poc va procurar apropar-se mai a
posicions patriòtiques, populars i
llatinoamericanistes com les d’en
Chávez o l’Evo Morales, sinó que,
pel contrari, va fer tots els esfor-
ços que va poder per mostrar-se
distant i diferent d’ells. I pel que
fa al moviment obrer i popular, va
procurar construir ponts cap als
seus dirigents en l’individual, ofe-
rir candidatures a molts d’ells al
PRD, però va tenir cura de no pro-
nunciar-se sobretot en les qüesti-
ons programàtiques més impor-
tants que aquest front enarborava
o fer-ho d’una manera ambigua.
I, al mateix temps, va coquetejar
amb el capital financer i corpora-

tiu internacional, destacant que el
seu govern respectaria les normes
del mercat mundial dels nostres
dies –el mercat neoliberal
globalitzat- que és precisament
l’essència del neoliberalisme.

Avui, no obstant, ja reprèn un dis-
curs més ferm pel que fa a la no
privatització de les indústries elèc-
trica i petroliera, per exemple, tot i
que en altres temes segueix sense
pronunciar-se. En qualsevol cas,
s’han produït apropaments valuo-
sos entre la Convención Democrá-
tica Nacional i el Diálogo Nacio-
nal por un Nuevo Proyecto de
Nación, i inclús amb el Partido
Popular Socialista de México.

c) L’Ejército Zapatista de
Liberación Nacional i la Otra
campaña.
No deixaré d’ocupar-me de
l’Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, àmpliament conegut al
món, després de la seva irrupció
pública, espectacular, el cap d’any
del 1993. Aquesta organització va
deixar enrere els seus planteja-
ments anteriors ideològics i polí-
tics i va prendre també, recent-
ment, la línia de la lluita popular
frontista, tot i que no accepta ni
reconeix cap dels fronts ja exis-
tents, amb els quals té diferències.
Va esdevenir l’eix d’una mobilit-
zació frontista anomenada la “Otra
campaña”, es va proclamar
anticapitalista i va trencar amb l’aï-
llament que s’havia imposat pel
que fa als partits comunistes i
obrers, amb els quals no hi tenia
cap tracte. Des de la Otra campaña,
l’EZLN principalment va comba-
tre la candidatura d’en López Obra-
dor, al qual va considerar el perill
més gran en el procés electoral,
punt de vista erroni a parer nostre.

Perquè és veritat que la il·lusió
desmesurada i no sustentada que
alguns grups i sectors de les mas-
ses populars van arribar a xifrar en
aquest candidat, va engendrar el



3 73 73 73 73 7

perill que es donés la desmobilit-
zació i desarticulació d’alguns
fronts de la lluita social; però com-
batre aquest perill el que requeria
era parlar amb la veritat, explicar
a les masses les limitacions d’en
López Obrador i el seu programa,
i explicar també els seus compro-
misos; però no exagerar cap
d’aquestes limitacions. En qualse-
vol cas, els candidats dels altres
partits burgesos van enarborar
sempre programes més oposats als
interessos i aspiracions de la clas-
se obrera i el poble, sobretot el
candidat del PAN.

El PPS de Mèxic, front la candida-
tura d’en López Obrador, va fer
això, va posar al descobert els seus
encerts i les seves limitacions en
successives anàlisis comparatives
amb els altres candidats. No va fer
campanya per tal que es votés al
seu favor de manera expressa, per-
què va considerar que no ho me-
reixia, que no oferia una sortida
per als grans problemes de Mèxic,
però menys l’oferia l’altra candi-
datura i, d’elles, la del PAN en par-
ticular era la més negativa, per la
qual cosa se li hauria de barrar el
pas en la mesura del possible.

Ara bé, no obstant el relatiu secta-
risme que l’EZLN li imbueix a la
Otra campaña, el PPSM també hi
participa, igual que ho fan en tots
els fronts amplis –uns ho són més
que altres-, amb l’únic requisit que
siguin o puguin arribar a ser anti-

imperialistes, i amb la mira de
contribuir a l’articulació de tots, a
la construcció d’un sol gran front,
d’una força organitzada de mas-
ses, amb un programa definit i
objectius clars que desemboquin
en la transformació revolucionà-
ria profunda de Mèxic.

Alguns altres partits i organitzacions
de l’esquerra socialista i comunista
–la seva proliferació i la profunda
polvorització de l’esquerra és un al-
tre resultat negatiu de la globalitza-
ció neoliberal –també participen en
la Otra campaña, ja ho facin o no en
altres fronts més amplis.
Bilateralment hi ha una relació de

respecte entre l’EZLN i el meu par-
tit, tal com l’hem construït, de fet,
amb altres partits fraterns, amb tots
els que s’assumeixin partidaris del
socialisme i el comunisme, sense
excepció. La unitat en l’acció que
promovem, pensem, donarà opor-
tunitat al debat profund d’idees i a la
unitat plena, ideològica i política, ne-
cessària per reconstruir –o potser
més aviat per construir- el gran par-
tit de la classe treballadora, ideolò-

gicament ben sustentat, amb una lí-
nia estratègica i tàctica precisa, vi-
gorosament unit a les masses popu-
lars, capaç de realitzar la Revolució
per a la nostra Segona i Definitiva
Independència i construir una De-
mocràcia del Poble que, calculem,
serà l’antesala d’una Societat Socia-
lista i Comunista a Mèxic, sense
trampa ni cartró.

Resumint, la lluita del poble mexi-
cà per la seva emancipació té en
aquests moments la característica
essencial comú de la que es du a
terme en tota l’Amèrica Llatina: la
de ser una mobilització popular
cada cop més conscient i cohe-
sionada políticament i ideo-
lògicament contra l’imperialisme.
Acabo citant en Lombardo el qual,
ja des del 1956, es diria de forma
profètica, va declarar: “Necessitem
una nova Revolució... aquesta re-
volució serà la quarta etapa de la
Revolució ininterrompuda de la
nostra història, després de les eta-
pes de la Independència, de la Re-
forma i de la lluita contra la dicta-
dura d’en Porfirio Díaz... Aquesta
quarta revolució tindrà les seves
pròpies característiques... Serà una
revolució basada en la vigorització
de la consciència de classe del pro-
letariat i en l’educació política de
les altres forces socials que han de
cooperar a la Democràcia del Po-
ble. Una revolució caracteritzada
per grans moviments de masses, vi-
gorosos, resolts i entusiastes”. Sem-
bla que la vida li està donant la raó.

(1) He posat entre cometes el terme “nacional” perquè cal aclarir que un dels canvis profunds que va portar a Mèxic la globalització
neoliberal va ser la virtual desaparició –com a mínim com a una força econòmica, social i política significativa- de la burgesia
nacional, que en altre temps va jugar un paper important en els nostres processos històrics, i que va participar, a raó dels seus
propis interessos de classe, en la lluita per l’alliberament de Mèxic de l’imperialisme. Actualment ja no n’hi ha. Entre altres
mecanismes, per a la seva desaparició va operar la fallida de milers d’empreses nacionals com a resultat de la transnacionalització
de l’economia; va operar, també, l’associació subordinada dels grans empresaris “nacionals” al capital estranger i la seva entrada
als cercles de l’exportació de capital cap a altres països, sobretot de l’Amèrica Llatina i del Carib. Per acabar, el procés de
privatització de l’abans poderós sector estatal de l’economia a Mèxic va desmantellar el sector de la burgesia nacional al poder,
la base econòmica de la qual era precisament aquest sector del que, per una banda, se’n van apoderar els propis polítics burgesos
que van augmentar les seves fortunes personals i van esdevenir grans capitalistes privats, per altra banda es va entregar al capital
privat “nacional”, lligat als consorcis transnacionals i, en la seva part medul·lar, als propis consorcis i corporatius transnacionals;
amb tot això es va generar una estreta aliança entre el gran capital privat “nacional” i el transnacional, en el qual aquell va quedar
subordinat en tot l’essencial a aquest darrer.
(2) Veure: La perspectiva de México, una democracia del pueblo. Informe Polític al Novè Consell Nacional del Partit Popular. 5
d’abril del 1956.

Com a resposta a
aquesta depredació
neoliberal, a Mèxic

proliferen avui els es-
clats d’inconformitat
popular en tota l’am-

plada del territori
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Laura Calosci i Núria Boix
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l’adversitat extremal’adversitat extremal’adversitat extremal’adversitat extremal’adversitat extrema
El 2004, la Fundació Pere Ardiaca
va rebre l’arxiu personal d’en Josep
Serradell. Es tracta d’un patrimoni
documental força consistent. Se-
gons les dades del primer inventa-
ri, el fons Serradell consta de 548
carpetes, 28 lligalls, 20 llibretes i 1
lligall d’anotacions manuscrites de
les reunions de Secretariat, Comitè
Central i Comitè Executiu des del
1973 fins al 2000; 11 arxivadors,
reculls de premsa sobre diversos
temes i una col·lecció d’opuscles
encara per catalogar –que tenen un
valor històric que supera la dimen-
sió personal i biogràfica. De fet, la
militància d’en Josep Serradell al
PSUC i, després, al PCC, va ser un
cas –com n’hi ha hagut molts al-
tres entre la gent de la seva genera-
ció- de total entrega a la política i a
la lluita. Pretendre traçar una línia
de separació entre vida personal i
vida política resultaria, per tant, una
operació pràcticament impossible,
que ens portaria a deformar la rea-
litat i a desvirtuar la naturalesa
d’aquesta documentació.

L’arxiu Josep Serradell guarda una
part molt significativa de la història
del comunisme a Catalunya i a Es-
panya; del moviment obrer i veï-
nal, principalment en els anys de la
transició; de la lluita per la demo-
cràcia contra la dictadura franquis-
ta protagonitzada pels moviments
populars en lato sensu. Però, tam-
bé, aporta un testimoni de primera
magnitud pel que fa a la titànica
batalla lliurada en la solitud més
extrema de l’anònim combatent en

clandestinitat. Alhora, hi recull re-
talls periodístics de conflictes armats
que assoten l’escenari internacio-
nal fins als nostres dies, compilats
per un home meticulós, profunda-
ment encuriosit, preocupat i inte-
ressat per tot el que succeeix al seu
voltant, per un treballador sense tre-
va. Tota aquesta immensa quanti-
tat de documentació, en bona me-
sura inèdita, es mostra i es conser-
va en aquest arxiu com une tranche
de vie.

ORÍGENS

Nascut a Canals (prop de Xàtiva,
comarca de La Costera) l’11
d’agost del 1916, Josep Serradell
Pérez, Román, de ben petit es tras-
llada amb la seva família a
Tortosa, ciutat on és destinat el seu
pare ferroviari, sindicalista de la
UGT i simpatitzant d’en Francisco
Largo Caballero. Als 8 anys ja tre-
balla en un forn i, als 10, en una
impremta. No és estrany, doncs,
que les inquietuds socials i políti-
ques despuntin aviat en el jove
Josep. Als 16 ingressa al Sindicat
de les Arts Gràfiques de la UGT,
des d’on s’acosta a la Federació
catalana del PSOE.  La mateixa
edat en què, juntament amb altres
companys, funda la Joventut So-
cialista de Catalunya (JSC), vincu-
lada en àmbit estatal a Largo
Caballero, i de la qual en serà el
secretari. Després dels fets del sis
d’octubre del 1934, és acomiadat
de la feina i esdevé membre del
Comitè Nacional de la JSC. L’abril

del 1936, a Tortosa, és escollit se-
cretari general de la Joventut So-
cialista Unificada de Catalunya
(JSUC). Un cop esclatada la guer-
ra, és un dels fundadors del PSUC
(23/07/1936) a la capital del Baix
Ebre, i regidor pel Front d’Esquer-
res al mateix Ajuntament en repre-
sentació de la JSUC.

LA GUERRA, EL DESENLLAÇ I... CAMÍ

DE L’EXILI

Iniciat el conflicte, marxa com a
voluntari al front d’Aragó, a la
Columna capitán Carrasco. Els
companys de la direcció política
de Tortosa li demanen d’abando-
nar la primera línia de foc, i l’ins-
ten a ingressar a l’Escola de Guer-
ra –ubicada al Col·legi dels Esco-
lapis de Sarrià– per formar-se com
a militar professional, d’on, el març
del 1937, en surt tinent. És desti-
nat a Lleida, on el sorprendran els
“Fets de maig”. Ràpidament, mar-
xarà a defensar el local del PSUC.
Després de l’ofensiva franquista a
la capital del Segrià (abril del
1938), s’incorpora a l’Estat Major
del X Cos de l’Exèrcit i ascendeix
a capità. Però, en sobrevenir la
desfeta republicana a Catalunya
(febrer del 1939), ha de marxar a
França. És confinat al camp de
concentració de Vernet d’Ariège
(el Conflent) amb –aproximada-
ment– 20.000 persones més. Amb
altres companys, en Román no
cessa en l’intent de reconstituir la
JSUC, motiu pel qual és detingut
per la gendarmeria (abril 1939) i
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És al país asteca on
rep intensa formació
política, i on inicia la

seva tasca subreptiva

redirigit a la fortalesa de Cotlliure
(el Vallespir). Aquí sofrirà, amb un
centenar de companys comunis-
tes i algun cenetista, la brutal re-
pressió infligida per les autoritats
franceses en sotmetre’ls a un rè-
gim d’esclavatge que els obliga a
picar pedra de l’alba fins a mitja-
nit, sense gairebé aliment. La pres-
sió d’un Partit Comunista Francès
fortament implantat, a través d’una
intensa campanya de solidaritat
amb els empresonats, fa clausurar
la fortalesa (desembre 1939). Se’ls
retorna al camp de Vernet d’Ariè-
ge, ara reconvertit... en camp de
càstig. Malgrat l’extraordinària du-
resa de les condicions de vida,
aconsegueix reorganitzar clandes-
tinament la JSUC. Fins que el go-
vern del país veí l’expulsa de ter-
ritori francès (juliol 1940). A Bor-
deus, unes 600 persones salpen a
bord del vaixell “Cuba”, que rea-
litza la primera escala a Casa-
blanca, des d’on parteix en direc-
ció a Centreamèrica. No se’ls per-
met de desembarcar a Santo Do-
mingo i, obligats a canviar de vai-
xell, són conduïts a Mèxic, on en
Román arriba amb 48 quilos.

RECOMPOSICIÓ DEL PCE/PSUC
A MÈXIC, I RETORN A CATALUNYA

Fins a mitjan 1941 resta a Chiapas
i, per indicació del Partit, es traslla-
da a D.F., on s’incorpora al Comitè
Executiu de la JSUC. Poc després
representa la JSUC al Secretariat del
PSUC, al capdavant del qual hi ha
en Joan Comorera; també coneix
en Santiago Carrillo, en Federico
Melchor (futur director de Mundo
Obrero) i la mataronina Margarida
Abril, amb qui es casa. Per tant, és
al país asteca on rep intensa forma-
ció política, i on inicia la seva tasca
subreptiva. Entre juny i juliol del
1943 surt de la capital federal amb
la seva companya de vida i, a tra-
vés del Comitè Central del PSUC,
té la missió d’incorporar-se en clan-
destinitat a Catalunya. Per arribar-
hi, viatja fins a Xile i Buenos Aires,

ciutat on reprèn el contacte amb en
Carrillo, coincideix amb en
Fernando Claudín i on ja realitza
tasques dins la direcció del PCE/
PSUC.

A la primeria del 1944 arriba a
Bilbao amb passaport fals i es fa
passar pel fill d’un hisendat argentí
que ve a percebre una herència a

les comarques lleidatanes. En ar-
ribar a Barcelona, contacta amb el
responsable del Partit a l’interior,
Andrés Paredes, Gromán, que
“caurà” pocs mesos després (abril
de 1944) sense denunciar el ma-
trimoni.

Entre el 1944 i el 1947 es vincula
a la lluita armada fins que, el
1948, fa cas de la consigna de
Moscou segons la qual “la guer-
ra s’ha acabat”.

ENTRE CATALUNYA, PARÍS,
MADRID I EL PAÍS BASC

La seva rigorosa prudència i cau-
tela, l’austeritat i la discreció, con-
tribueixen, sens dubte, que ni ell
ni la Margarida no “caiguin” mai.
Mesures com no tenir a l’Estat es-
panyol cap residència fixa cone-
guda per cap camarada ni amic
(podem afirmar que la casa d’en
Román és el Partit); la precaució
de no passar d’una determinada
alçada de les Rambles; adoptar una
estètica distingida; citar-se en els
barris benestants de la ciutat per
evitar la policia; arribar al lloc de
trobada amb trenta minuts d’ante-
lació per avaluar possibles riscos i
estudiar-ne la ubicació; o, com ara,
no esperar el seu contacte més en-
llà de cinc minuts, ens donen una
idea prou precisa de com cal ex-
tremar precaucions, en la vigília i

en el son, quan l’amenaça és per-
manentment a l’aguait. Mesures
que exigeixen, també, doloroses
renúncies personals, com no po-
der veure els pares durant 23 anys,
tot i viure a la mateixa ciutat, i no
assabentar-se de la mort de la mare
sinó un mes i mig després; o to-
par-se amb la Margarida i passar
sense ni tan sols mirar-se, tot i fer
mesos de no veure’s. Però també,
com en Román afirma, la gesta és
possible “perquè hem tingut la sort
de treballar amb gent molt ferma,
que ha resistit tortures serioses sen-
se revelar dades comprometedo-
res per a l’organització”.

El gener del 1946, en Carrillo i en
Comorera el nomenen responsa-
ble de la delegació del Comitè
Central a Catalunya. L’octubre se-
güent marxa a França per  infor-
mar la Direcció de la situació del
país i de l’organització del Partit a
l’interior. Provisionalment, en Puig
Pidemunt prendrà les regnes del
PSUC.

I mentre en Román és a París, ir-
romp un altre cop contra l’orga-
nització del Partit que erosiona
bona part d’una direcció (ja de per
si –ateses les circumstàncies- ex-
tremadament fràgil): la “caiguda
dels 80” (abril del 1947), que
s’endú en Puig Pidemunt, l’Ángel
Carrero, en Ferran Rius, en Pere
Valverde i en Numen Mestre, en-
tre altres. El mateix mes, en Román
torna per reconstituir la Direcció,
assumida a la tardor del 1947 pel
Gregorio López Raimundo. Per
diverses circumstàncies, entre les
quals també la salut, viurà una llar-
ga estada a París. Anys en què for-
marà part de la direcció a França
al costat d’en Comorera i del se-
cretari d’organització, Ramon
Soliva. En Comorera és expulsat
(1949), entre altres motius per sos-
tenir desvincular el PSUC del PCE,
simpaties cap aquest darrer que ni
en Román, ni l’Ardiaca ni l’Abril
mai havien amagat, “però mai vam
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fer res ni vam dir res en la línia de
perjudicar la unitat del PSUC ni
perjudicar en Comorera”.

En Román assumeix el Secretariat
del PSUC i el coordina amb funci-
ons com a responsable d’organit-
zació, en un moment en què cal
cooptar persones per sobreviure
com a ideologia, com a Partit i com
a moviment social organitzat con-
tra la dictadura; i cal incorporar
militants que substitueixin cama-
rades que porten molt temps en la
clandestinitat, així com també per
pal·liar el nombre de baixes per les
intermitents batudes.

Des del 1954 (i fins al 1982) serà
membre del Comitè Central del
PCE. I, dos anys més tard (i fins
al 1989), es fa càrrec de la Se-
cretaria d’Organització del
Partido Comunista de los
Pueblos de Espanya (PCPE).

Durant el 1956, per tal de reor-
ganitzar novament el PSUC, re-
prèn l’activitat clandestina que
no hauria d’abandonar i, en el
marc del seu I Congrés, i dels
successius (1965, 1973, 1977)
esdevindrà membre del Comitè
Central, del Comitè Executiu i del
Secretariat.

En legalitzar-se el PSUC (3 de
maig del 1977), segons en Román,
“s’entra de ple en l’etapa de l’eu-
rocomunisme, (...del qual en són
els principals valedors en Carrillo,
en López Raimundo i el Guti) i jo
sóc considerat cap de turc d’un
sector influent del Partit, de la gent
que prové de Bandera Roja. L’eu-
rocomunisme condueix a la liqui-
dació del comunisme i a la nega-
ció de la lluita de classes”.
El 1979 rebutja anar de cap de llis-
ta municipal de Mataró i el Partit
es queda a un regidor de la victò-
ria de l’alcaldia.

L’eurocomunisme aboca en
Román a la insalvable distància i

al duríssim procés fraccional, se’l
titlla de “prosoviètic”. I culmina el
1981 amb, en el V Congrés, la
seva expulsió del PSUC i el nai-
xement del PCC (impulsor d’
EUiA, que té com a referent esta-
tal IU, des del 1998), partit del qual
forma part del comitè central i del
comitè executiu, fins a la seva
mort, el 31 d’octubre de 2004.

PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Cal aprendre de les persones –tan
necessàries- escarrassades a treba-
llar i aportar llum en el camí de
l’emancipació humana; de l’exem-
ple i el coratge en la lluita per su-
perar injustícies seculars i univer-
sals; del valuós bagatge en l’ex-
periència política i militant. I reco-
nèixer, merescudament, el seu lle-
gat i la seva contribució.

El desembre del 2006, la Funda-
ció Pere Ardiaca ens va encarre-
gar  l’inventari del fons, una tasca
enorme que s’acabarà en uns
quants anys. Es tracta d’un pro-
jecte que s’insereix en un progra-
ma més ampli i ambiciós, com és
la creació d’un arxiu popular de
militants. Un registre a l’abast de
tothom que hi estigui interessat, des
de l’erudit o l’investigador fins a
l’estudiant de secundària i univer-
sitari, o la persona gran que vol
accedir i aprofundir en un període
fosc de la nostra història, que li
havia estat sistemàticament vetat
o –en el millor dels casos– tergi-
versat o falsejat.

Pel que fa a la metodologia per a
la classificació del fons Serradell,
la primera passa va ser fer-ne una
valoració global per arribar a defi-
nir-ne la consistència. El fons està
format de dues sèries, anomena-
des provisionalment segons la col·-
locació física on es troben actual-
ment: la sèrie prestatge i la sèrie
taula. La sèrie prestatge consta de
35 unitats nombrades amb núme-
ros Romans i comprèn totes les car-

petes, els arxivadors, les llibretes i
els fulls de minucioses anotacions
de reunions, els reculls de premsa
i els pamflets. Aquesta sèrie con-
serva afortunadament la cataloga-
ció feta pel mateix Serradell i res-
pon, per tant, als seus criteris per-
sonals. Al contrari, la sèrie taula ha
perdut la disposició original i es
presenta com una miscel·lània de
documents –sobretot fulls volan-
ders del període 1968-1975 i but-
lletins obrers- agrupats en 28 lli-
galls. El contingut de les 35 uni-
tats de la sèrie prestatge i dels 28
lligalls de la sèrie taula està sumà-
riament descrit en un primer índex
ubicat a la sèrie prestatge. El con-
tingut de la sèrie taula també es tro-
ba detallat grosso modo en un full
adherit a cada caixa, on es relaci-
onen les matèries que cadascuna
inclou.

La segona passa va ser triar dos
lligalls de la sèrie taula –la que pre-
senta més varietat – i construir la
base de dades per l’inventari deta-
llat dels documents. La base de
dades utilitza el programa
Microsoft Access i es compon de
13 camps: 2 camps topogràfics
(número de registre del document
i número de caixa); 4 camps de
descripció de l’origen del docu-
ment (títol, autor, lloc, any); 4
camps de descripció física del do-
cument (tipus de text, número de
fulls, número de còpies, idioma); i
3 camps de descripció del contin-
gut del document (paraula clau,
noms esmentats, notes). La infor-
mació així ordenada hauria de fa-
cilitar la consulta i la recerca dels
documents per part dels investiga-
dors que estiguin interessats en el
contingut d’aquest arxiu.

La documentació del fons Serra-
dell abraça el període que va des
de  finals dels anys quaranta fins
al 2004, entre el qual –evident-
ment– els anys setanta i vuitanta
són els més copiosos, atès que,
durant la clandestinitat, guardar
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documentació era un suïcidi per-
sonal i polític. Les temàtiques
abordades són diverses, però to-
tes entrellaçades per la voluntat de
penetrar al teixit social a través de
la potència ideològica del comu-
nisme, tot canalitzant-les mitjan-
çant l’organització del Partit que
ha de dur, necessàriament, a la
transformació de la injusta reali-
tat. D’aquesta manera, cal espero-
nar la població i la classe treballa-
dora a organitzar-se, a reivindicar
els seus drets sindicals, polítics i
civils, a derrocar la dictadura fran-
quista i a construir un nou Estat
democràtic. La principal tasca d’en
Josep Serradell com a organitza-
dor des dels anys de clandestini-
tat, fa que els seus papers siguin
especialment rics en informació de
primera mà sobre com s’ha realit-
zat aquest procés de filtració del
PSUC en les diverses capes de la
societat catalana. Podem dividir
sumàriament la documentació del
fons Serradell en 4 filons temàtics:

1. Empresa. Entre finals dels sei-
xanta i durant els setanta, en Josep
Serradell adopta el nom de Miró,
perquè Román ja era massa cone-
gut per la policia. En Miró manté
llaços estrets amb el moviment
obrer de les principals fàbriques de
la zona del Vallès, del Baix
Llobregat i de Barcelona ciutat.
L’anomenada  campaña leninista
de reclutamiento té com a princi-
pals finalitats la presa de contacte
amb les empreses de més de 500
treballadors, la creació de cèl·lules
del Partit en cadascuna d’elles, i/o
l’extensió –tant com sigui possi-
ble- del seu radi d’influència. El
PSUC és present a SEAT,
HISPANO-OLIVETTI, PEGASO,
LA MAQUINISTA, ROCA,
LAFORSA, SIEMENS, PHILIPS,
CORBERÓ, AEG, AISCONDEL,
PIRELLI... per esmentar-ne només
algunes. A part d’una ingent col·-
lecció de fulls volanders, el fons
ens proporciona una sèrie de do-
cuments sobre la creació d’una or-

ganització obrera a diverses fàbri-
ques (des de l’Assemblea Obrera,
a les Comissions Obreres de
Catalunya), cròniques de les rei-
vindicacions sindicals i de les ne-
gociacions dels convenis col·-
lectius. Però també es troben rela-
tades les mobilitzacions obreres
amb finalitats polítiques (amnistia
pels presos polítics, solidaritat amb
els treballadors acomiadats, denún-
cia permanent de la dictadura, per
la llibertat i la democràcia, etc.),
generalment acabades amb una
brutal repressió de la policia fran-
quista i amb represàlies per part de
patronal. Aquesta documentació
pot ser integrada amb la documen-
tació de l’arxiu de CC.OO.

2. Moviment popular i polític del
PSUC en l’àmbit municipal. Rela-
cionat amb la preocupació de no
perdre de vista els creixents pro-
blemes quotidians de la classe
obrera, l’avantguarda de la lluita
antifranquista, el PSUC i CC.OO.
comencen a implicar-se en l’orga-
nització dels moviments de barri i
veïnal. Les reivindicacions de
l’anomenat moviment popular per
uns serveis mínims als barris obrers
perifèrics (serveis sanitaris, ense-
nyament, transport, infraestruc-
tures, habitatge) estan àmpliament
documentades al fons Serradell.
Aquest compromís polític d’àm-
bit local porta el PSUC, un cop le-
galitzat el 1977, a tenir una posi-
ció de força en molts ajuntaments
catalans amb una significativa po-
blació obrera.

Relacionat amb les diverses cares
del moviment popular, el fons Ser-
radell conserva, també, documents
sobre la creació i les activitats de
l’Assemblea de Catalunya, un dels
col·lectius més influents en la llui-
ta antifranquista i nacionalista a
Catalunya.

3. Història del partit (PSUC –
PCC),  relacions amb el PCE,
PCPE, IU. Es tracta majoritària-

ment de les còpies personals d’en
Serradell dels documents polítics
dels Comitès Centrals o de les po-
nències presentades als diversos
congressos, o bé de les tesis i els
estatuts dels partits aquí esmentats.
Algunes d’aquestes còpies tenen
el valor afegit de guardar les ano-
tacions i els comentaris del mateix
Serradell. Les llibretes i els feixos
d’apunts curosament aplegats per
en Serradell de les reunions del
Comitè Central, Comitè Executiu
i Secretariat que va presenciar, són
una font d’informació encara in-
explorada, que el mateix Román
va voler reservar i que pot donar
sorpreses.

4. Teoria política i relacions inter-
nacionals amb alguns partits co-
munistes estrangers (França, Itàlia,
Portugal, democràcies populars,
URSS, Corea).  Aquest apartat se
centra, sobretot, en la qüestió de
l’Eurocomunisme i en el gran de-
bat que va provocar dins del món
comunista català, espanyol i es-
tranger. Com és sabut, en Serra-
dell va ser una de les veus més
crítiques de la nova directriu en-
cetada amb l’abandonament del
leninisme el 1975, a Livorno
(Itàlia). Els escrits que hi fan refe-
rència contenen diversos docu-
ments polítics i reculls de premsa
que mostren una veritable preocu-
pació pels fonaments doctrinaris
del comunisme i la seva relació
amb els canvis socials.

En conclusió, el fons Serradell pre-
serva una part viva de la història
de la lluita antifranquista, que es
mostra a partir de la perspectiva i
de l’organització comunista, de la
seva militància i de tota aquella
gent que en un moment de la seva
vida ha decidit no quedar-se a la
finestra, participar de la vida polí-
tica assumint elevats riscos perso-
nals i adherint-se a un moviment
general (obrer, sindical, veïnal,
etc.) per intentar canviar i millorar
el món on viu.
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Maribel Nogué i Felip
periodista i escriptora d’Igualada

Carola Ribaudí i Martí, retrat d’una militantCarola Ribaudí i Martí, retrat d’una militantCarola Ribaudí i Martí, retrat d’una militantCarola Ribaudí i Martí, retrat d’una militantCarola Ribaudí i Martí, retrat d’una militant

La nova corria aquell 19 de de-
sembre de 2004 glaçant els cors
dels amics i amigues, dels molts
coneguts que havia fet en el de-
curs d’una vida que un maleït ac-
cident de trànsit prop d’Hostalric,
on residia darrerament, va segar
de cop, sense avisar.
La vida de la Carola Ribaudí es-
tava dedicada i compromesa a fons
amb l’aposta d’un model educa-
tiu social avançat. En uns mo-
ments on la recuperació de la me-
mòria històrica pren cos, rescatem
de l’oblit el nom i la trajectòria
d’aquelles persones d’una gene-
ració que va lluitar contra el fran-
quisme els darrers anys de la dic-
tadura i que ha dut a terme, de
forma conseqüent fins a implicar-
se en la seva vida personal, un
compromís social i polític en allò
que mai hem deixat de creure, que
és possible transformar la socie-
tat. En el cas de la Carola, comen-
çant pel món de l’educació.

D’IGUALADA A PARÍS

Nascuda a Igualada el 20 de març
del 1937, la seva infantesa va
transcórrer com la de moltes no-
ies d’aquell temps. Conjuntament
amb les seves amigues es compro-
meteren a fons amb l’escoltisme,
una dedicació que a la Carola li va
despertar –segurament- aquesta
autèntica vocació, passió que pa-
lesava pel món de l’educació, de
la pedagogia. És així com, després
d’assolir el títol de mestra l’any
1960, va continuar els estudis de

pedagogia a la Universitat fins a
llicenciar-se l’any 1966.

Eren anys d’inquietud social, de
forts moviments estudiantils que
volien canviar el món. Un temps
que va marcar fortament la gene-
ració que el vam viure. El seu ger-
mà Josep Maria escriu que la Ca-
rola i les seves més íntimes com-
panyes van descobrir el que era
anar a la Universitat, estudiar, dis-
cutir i posar-se en merders... “quan
el cap de setmana venia a casa i
ens ensenyava els blaus de l’es-
quena i de les cuixes, que ja vira-
ven cap a groc, explicava que els
grisos de les porres llargues i els
cavalls ben ensinistrats eren molt
ràpids i feien molta por”. Però la
Carola era valenta, ja que la se-
güent setmana hi tornava, i vinga
de córrer amunt i avall davant els
cavalls, i vinga d’assemblees i
caputxinades... explica.

Va marxar a França el 1968 on tre-
ballava a un centre de disminuïts i
anava a la Universitat. Allà va en-
trar en contacte amb el PSUC de
l’exterior. Així va començar la seva
militància política que va esdeve-
nir al PCC (Partit dels i les Comu-
nistes de Catalunya) l’any 1982,
essent membre del seu Comitè
Central.

El mestratge de la Carola
Quan va tornar de França va im-
plicar-se totalment en moviments
d’ensenyament. Amb d’altres
companys i companyes mestres

van fundar l’Associació d’antics
alumnes de Magisteri, de la qual
en va ser Presidenta. La Mercè
Vidal Moros explica que va conèi-
xer la Carola cap a l’any 1972-
1973, quan hi havia les assemble-
es de mestres que es començaven
a fer per tal d’organitzar mobilit-
zacions. Sabia molt poques coses
de la Carola: de la clandestinitat,
de la intensa activitat política i sin-
dical d’aquells anys... La recorda
en un dels trets característics que
tothom la defineix: la contundèn-
cia del seu caràcter, la discussió,
les anàlisis molt complertes pro-
curant que ningú perdés de vista
els processos i omplint el seu dis-
curs de raons per a convèncer, a
vegades fins a quedar-se afònica...

El 1974 va començar a treballar
com a mestra. El 1977, decantant-
se per un sindicalisme de classe
més que per un sindicalisme cor-
poratiu, tema de debat en aquell
moment, va ser cofundadora de la
Federació d’Ensenyament de
CCOO i Secretària del projecte del
1er Congrés de la Federació d’En-
senyament de CCOO a Catalunya
el 1978, i també a partir del 2on
Congrés el 1982.

En Lluís Filella, actual coordina-
dor del Barcelonès de la Federa-
ció d’Ensenyament de CCOO ex-
plica que: “a primers de setembre
del 1974 en el transcurs d’una
assemblea de professorat de no sé
què, per demanar no recordo què,
algú em va proposar anar a tre-
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ballar a una escola, on semblava
ser que ningú no hi volia anar i
que per aconseguir que funcionés,
la Delegación del Ministerio de
Educación y Ciencia, des de la
seva seu a la Plaça Espanya, l’ha-
via autoritzat a reclutar professo-
rat voluntari. Amb les oposicions
recentment aprovades aquell ma-
teix estiu, no m’hi vaig poder re-
sistir i amb ulls clucs vaig pregun-
tar on calia anar”.

És així com va conèixer la Carola
“la mestra, que després d’una llar-
ga estada a França i després d’un
curs un tant intempestiu a una es-
cola pilot de Sabadell, “El Ribot i
Serra”, on ella i la major part dels
professorat van ser fets fora pels
poders fàctics del moment, havia
estat  reclutada de la mateixa ma-
nera que un grup de mestres i jo
mateix per tirar endavant aquella
escola de difícil provisió. Les per-
sones que ens vam aplegar en el
projecte de tirar endavant l’escola
Font dels Eucaliptus compartíem
a priori la il·lusió, les ganes i  el
punt d’utopia de l’època de can-
viar el món des de l’escola i de
canviar l’escola per un món mi-
llor”.

“Van ser anys, des del 1974 fins
els 80, en els quals vam compar-
tir moltes coses”, continua en Llu-
ís Filella, “lluites, projectes, an-
hels de llibertats... però
bàsicament van ser anys de fer
escola, amb la participació sem-
pre difícil però imprescindible,
dels pares, mares, de l’alumnat i
veïnat del barri de Torre Baró...
Van ser anys d’ experimentar nous
mètodes de treball a l’aula, del
text lliure, de Freinet, de les seves
invariants pedagògiques, dels ta-
llers, de la granja i de l’hort a
l’escola, de les reivindicacions
davant d’un Ajuntament franquis-
ta que no acomplia les seves tas-
ques vers els centres públics de
la ciutat, manca de pintura de la
tanca del pati i calefacció...

En aquells moments va ser la Ca-
rola qui va encarnar aquest esperit
de lluita i de rebel·lia que col·-
lectivament  necessitaven per
avançar, continua en Lluís Filella:
“mai, per a mi, una veu tan fosca i
castigada pel pòlips, parlava amb
tanta claredat. Tant en el terreny
polític i social com en el pedagò-
gic. Perquè la Carola abans de tot
era una gran mestra i tots i totes
els que vam tenir la immensa sort
de compartir amb ella la nostra tas-
ca docent vam aprendre molt
d’ella i ella ens va ensenyar com
podíem aprendre les unes de les
altres i del nostre alumnat.
El 1997, la Carola va acollir-se a
la jubilació anticipada de la
LOGSE.

L’INTERÈS PER LA PSICOANÀLISI

Ja des de joveneta la Carola havia
manifestat el seu interès pel món
de la psicologia i la psicoanàlisi.
Necessitava entendre aquest món
tal volta per entendre’s a si matei-
xa, la notable rebel·lia de la seva
infantesa i la que va mantenir fins
al final dels seus dies.

Després del seu òbit, l’amiga
Montse Domingo li escrivia una
carta: “mira tota aquella gentada
que vas convocar pel desembre,
quan se suposava que ja no ho
podies ni podries fer mai més. Jo
vaig sentir que la meva tristesa i
fúria es veien contrapesades grà-
cies a les meves descobertes psi-
coanalítiques, probablement sem-
blants a les que també tu en el seu
dia vas fer. És la descoberta que
no té preu, de la constatació de
fins a quin punt és real (i no retò-
rica de funeral per a calmar-nos
l’estat d’ànim) com romanen vi-
ves en el món intern de cada ú les
imatges, les veus, el consell, la po-
lèmica, la solidaritat, la ràbia con-
tra l’estat del món, l’esperit de llui-
ta per canviar-lo, l’amor a les per-
sones concretes, l’empatia de po-
sar-se en la pell de l’altre..., de ca-

dascuna de les persones bones
amb què ens hem anat topant a la
vida i que, pel fet que són bones
(que no vol dir bledes) les hem
internalitzat d’una manera tan vi-
vencial com a objectes interns
duradors, perennes, en els quals
confiar sempre i des dels quals
extreure, quan ens cal, la perspec-
tiva i la força per a la vida, fins i
tot quan ja fa anys i panys que en
el món extern no les podem tro-
bar”.

Molt despistada, però orientada
Qui l’ha coneguda parla del seu
tret característic, de ser una des-
pistada fins a l’extrem. L’Ánchel
Conte ens parla de com es va re-
trobar amb la Carola, amb la seva
discussió i vehemència, quan va
aparèixer un dia a la seu del re-
cent nascut PCC per dir-li: “Ara
que hem tornat a ser allò que mai
hauríem hagut de deixar de ser vull
que em deixeu formar part de la
família”. I allà estava ella amb el
seu riure franc, la seva cataracta
de paraules que t’inundava, la
seva mà oberta i, amb ella, ami-
gues que encara són avui punt de
referència de moltes vivències que
han quedat enregistrades en el re-
cord i els sentiments.

Aquells primers anys al partit i al
sindicat s’hi van lliurar plegats a
fons i, quan semblava que la mo-
ral anava a decaure, allà hi era la
Carola per donar-te l’empenta i
retornar-te l’ànim, diu l’Ánchel
“ella, amb els seus despistes, amb
la seva aparent distracció, sabia
sempre perfectament on estava i
quin paper hi feia, sense apuntar-
se mai la medalla a què molts són
afeccionats”.

UNA MESTRA POLÍTICA

Una de les persones que millor ens
podia parlar de la Carola és la
Maria Pilar Fuster que es conside-
ra com la seva meitat, una part
d’ella mateixa. Tres anys després
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encara està enfadada amb la Ca-
rola perquè es va morir. És ella qui
ens apropa a la seva vida més per-
sonal, una vida compartida també
en la militància sindical i política
d’ençà que va venir de Mallorca
l’any 1974. Es pot dir que han vis-
cut plegades les vicissituds d’uns
anys on, per algunes persones, la
vida personal ha estat condiciona-
da per la seva dedicació intensiva
a la causa que van forjar en la seva
joventut.

Tenia un caràcter molt fort, li agra-
dava parlar, discutir, fins al punt
que la Marta, la filla de la Maria
Pilar, una vegada li va dir que “per
dir-li allò, no calia que li escrivís
un llibre”. Però alhora, com a
dona, era molt sensible i s’afecta-
va molt davant alguns disgustos o
contratemps. Qui l’ha coneguda
sap que un dels seus trets caracte-
rístics era ser despistada en un grau
considerable, sobretot en els pa-
pers. Sols li preocupava la feina,
donar classe, l’escola i tot allò que
l’envoltava. La Maria Pilar era com
si fos la seva advocada.

Un tret poc conegut de la Carola
era que, si bé abans li feien por els
gossos, tot i que deia que estava
molt bé sola, ja feia un temps que
havia optat per aquests animals de
companyia. Els seus gossos eren
grans, un d’ells era un pastor ale-
many. Una vegada que va anar a
Astúries, conseqüent amb els seus
principis de llibertat, els va deixar
sols i un tren se’ls va endur, no a
un sinó a dos. Va tenir un disgust
tal que, en tornar, portava un gos-
set acabat de néixer.

LA MARIA I EL MANOLO, ELS SEUS

VEÏNS

Amb la Maria tenien una relació
molt familiar. S’havia fet la seva
còmplice per a aquells aspectes de
la vida personal més quotidiana.
M’explica que cada dia passava
per casa seva i –sovint- es queda-

va a sopar, amb el gos, i discutia
fortament de política amb el seu
marit. Venia molt cansada i molt
tard. A voltes entrava a saludar-los
i s’enduia el sopar. A vegades, si
venia d’alguna reunió a Madrid,
ella i el seu marit la sentien com
pujava a poc a poc, perquè gaire-
bé no tenia esma. Amb la Carola,
tenia constantment una mestra al
seu costat.

La Maria li tenia cura de les
plantes o els gossos fins al punt
que van haver de trobar una es-
tabilitat de convivència entre el
gos de la Carola i el seu gat. Una
vegada, explica, a causa del seu
nivell de despistada, li van fer
mitja dotzena de còpies de les
claus per anar-les hi donant a
mesura que les anava perdent.
També explica que mentre es
trobava de viatge amb la coral
on cantava, va morir el seu ma-
rit. No li volien dir perquè tam-
poc hi podia fer res, però el seu
fill la va localitzat i ella, en sa-
ber-ho, va venir de seguida.

En la seva vida personal la Caro-
la tenia dues amigues que es com-
plementaven, la una li omplia la
vessant de compartir les coses de
tipus més intel·lectual, i amb l’al-
tra aquelles petites grans coses
que conformen la vida més quo-
tidiana.

EL SEU FILL JONI

La darrera etapa de la seva vida
ha estat condicionada per la de-
cisió que va prendre d’adoptar
el Joni, un noi de 9 anys que
anava a l’escola de Pallejà on
treballava i que vivia a un Cen-
tre d’Atenció al Menor. La Ca-
rola va insistir perquè anés a
l’Institut. Una maternitat sense
parir que li va canviar la vida.
Avui el Joni té 22 anys, ha fet
estudis d’hosteleria a Girona i
sembla que la seva especialitat
són els pastissos.

A Hostalric es va fer molt pro-
pera a la gent. Era la mestra, la
doctora, l’amiga de tot el carrer.
Acompanyava la gent al metge,
a comprar, el que fos... Tenia
cura del Joni, de la casa, de
l’hort on sembrava, collia i con-
vidava les amigues a compartir-
ho.

LA “FADA” DE LA TIA CAROLA

Tres dies després de l’accident la
filla de la Maria Pilar va escriure
unes ratlles qualificant la Carola
d’una FADA: “des que tinc conei-
xement, la “tia” Carola va entrar a
la meva vida. Primer la veia com
a una senyora riallera que sempre
estava a casa quan la podíem ne-
cessitar. Em vaig anar fent gran i
la Carola va començar a represen-
tar alguna cosa més que una ami-
ga de ma mare, era la meva alia-
da, la meva confident, la que tot
cantant em repetia una vegada i
altra que mirés a l’horitzó quan em
faltessin els colors per dibuixar, que
cantés una cançó cada cop que tin-
gués ganes de plorar.

Sempre que tenia un problema
amb ma mare ella ja estava allà per
defensar la Martona, - sempre fas
igual Carola, quan us ajunteu tu i
la Marta, ja he begut oli!- deia ma
mare.

Realment, a la Carola se la pres-
sentia sempre, només havies de
parar una mica l’orella i -de sobte-
a la llunyania senties una melodia,
a vegades cantada, a vegades xiu-
lada, però això sí, sempre tot era
amb música, i –de sobte- la veies
aparèixer.

La Marta Mas defineix la Carola
com una estrofa d’una cançó de
Sau: “poder viure a prop d’aquest
camí, poder beure l’aigua
d’aquest riu. Sentir la pluja com
cau i ens mulla i tenir-te al meu
costat agafant-te de la mà. Per si
no ho podem fer demà”.
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Mercè Prats

Com sobreviure a la bogeria?Com sobreviure a la bogeria?Com sobreviure a la bogeria?Com sobreviure a la bogeria?Com sobreviure a la bogeria?

Un grup de persones espera al
carrer el seu torn per entrar a un
local, són individus d’aspecte
humil, van abrigats pel fred i
semblen esperar amb resignació
ser atesos. Les figures del pri-
mer pla miren a terra mentre que
les més llunyanes, les que estan
més a prop de l’entrada, miren
al davant, cap a la porta per la
qual han de passar; això crea un
moviment subtil, un desfilar lent
del conjunt cap a l’interior. Les
tonalitats càlides, marrons i
ocres, queden compensades
amb pinzellades lluminoses, vi-
oletes, blaves i blanques que re-
freden la gamma i atorguen a
l’escena un aspecte fred i
hinvernal. Una placa a la paret
al costat de la porta ens dóna
una pista del perquè aquestes
persones són allà, però és el tí-
tol del quadre el que ens fa aca-
bar d’entendre la situació: “Lo-

teria estatal”. Sabem ara que to-
tes aquestes persones volen
comprar loteria, provar fortuna
i esperar que la sort els somri-
gui per sortir de la misèria.

Qui podria ser l’autor d’aquesta
obra? Aquesta aquarel·la no
massa coneguda va ser pintada
el 1882 a L’Haia per en Vincent
Van Gogh, pertanyent a la seva
primera època, l’anomenat pe-
ríode holandès. És en aquests
primers anys que un Van Gogh
gairebé autodidacta retrata la
forma de vida de les classes so-
cials més humils.
En Van Gogh va ser un gran co-
neixedor del món de l’art, i les
seves primeres influències artís-
tiques tenen a veure especial-
ment amb la pintura barroca
holandesa i amb les escoles de
Barbizon i L’Haia, moviments
pictòrics realistes del segle XIX.

Per altra banda, tenia una gran
formació humanística: va dedi-
car molt de temps a la lectura de
la literatura realista i naturalista
de l’època, tenia una gran for-
mació religiosa i durant un
temps va exercir com a predica-
dor, va ser missioner a les mi-
nes de Borinage a Bèlgica. Per
això, no és estrany que en els
seus inicis dirigeixi la seva obra
cap a una pintura social i realis-
ta, matisant això darrer, ja que
en Van Gogh des del principi sot-
met la realitat a la seva pròpia
manera de veure el món.
D’aquesta primera època ens
queden diverses creacions que
inclouen esbossos i quadres de
paisatges amb camperols treba-
llant la terra, tota una sèrie de
pintures que representen teixi-
dors davant dels seus telers, més
de quaranta estudis de caps
d’homes i dones del camp i es-
cenes en què es mostren cam-
perols i obrers realitzant altres
activitats diferents a la feina.
Entre aquestes darreres podem
esmentar l’aquarel·la abans des-
crita i diversos quadres en què
apareixen els habitants de pobles
petits anant a l’església, passe-
jant pels camins o fent vida quo-
tidiana a les seves barraques.
Aquestes obres tenen en comú
la utilització de colors foscos i
l’ús d’efectes de clarobscur, la
qual cosa era motiu de discus-
sió amb el seu germà Theo, que
considerava que en Van Gogh
havia d’aclarir la seva paleta. Als
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paisatges és freqüent trobar-hi
cels grisosos amb una llum fre-
da formant l’horitzó, i en primer
terme el camp fosc amb barra-
ques o figures que semblem con-
demnades a estar unides a la ter-
ra. Quan pinta els interiors de les
barraques només hi apareix un
llum tènue que prové d’alguna
làmpara o del capvespre mitjan-
çant una finestra. En retratar
aquestes persones utilitza trets
durs, una mica exagerats, amb
mirades a vegades tristes i per-
dudes, a vegades directes i es-
crutadores.

En Van Gogh va deixar un lle-
gat literari extens en què parla
de la seva pròpia obra. Són car-
tes dirigides principalment al seu
germà Theo. En una d’elles ens
descriu un dels quadres més fa-
mosos d’aquella època: “Els
menjadors de patates”.

“He volgut dedicar-me consci-
entment a expressar la idea que
aquesta gent que, sota una
làmpara, menja les seves pata-
tes amb les mans que posen al
plat, ha treballat també la terra, i
que el meu quadre exalta, doncs,
el treball manual i l’aliment que
ells mateixos s’han guanyat tan
honestament. He volgut que faci
pensar en una manera de viure
completament diferent a les per-
sones civilitzades. Així doncs,
no desitjo en absolut que ningú
el trobi ni tan sols bo o bonic.”
(404)

Amb freqüència ens passa, amb
els quadres d’en Van Gogh, que
creiem conèixer-los de memò-
ria. La nostra retina està satura-
da de les seves imatges, per tot
arreu ens trobem, sense buscar-
ho, les seves pintures més famo-

ses, i això ens anestesia els sen-
tits, fa que aquest pintor
paradòjicament se’ns faci gaire-
bé invisible. Per aquest motiu he
escollit per iniciar aquest escrit
una aquarel·la que, segurament,
no tenim incorporada a la nos-
tra col·lecció d’imatges i que ens
obliga a aturar-nos un instant per
exercir el nostre paper d’obser-
vadors, conseguint així una mi-
rada renovada sobre la seva
obra. Val la pena, aleshores, tor-
nar a descobrir tota la força d’en
Van Gogh. Pensant en això i re-
cordant la història de la seva
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vida, em ve a la ment el títol d’un
llibre de l’escriptor japonès
Kenzaburo Oé: “Digues com
sobreviure a la nostra bogeria”.
Una de les possibles respostes
que podríem trobar a aquesta
pregunta està en el nostre geni-
al pintor Vincent Van Gogh.

“Lluny de queixar-me, és justa-
ment aleshores que amb la vida
artística, tot i que no sigui ni molt
menys la veritable, em sento
gairebé tan feliç com ho podria
ser amb l’ideal de la vida verita-
ble.” (507)
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        Miquel Àngel Sòria

Josep Renau: cartells i fotomuntatgesJosep Renau: cartells i fotomuntatgesJosep Renau: cartells i fotomuntatgesJosep Renau: cartells i fotomuntatgesJosep Renau: cartells i fotomuntatges

La revista La Calle (esforç fallit
de l’esquerra de donar continu-
ïtat a la revista Triunfo) va po-
sar a la venda una sèrie de lito-
grafies numerades i signades
per un grup important d’artistes
(Alberti, Alberto Corazón, Equi-
po Crónica, Equipo Realidad,
Ibarrola, Genovés, Ortega) per
intentar evitar la fallida econò-
mica. Entre aquestes obres des-
tacava un gran fotomuntatge:
una boca que tragava tot tipus

d’imatges consumistes i que es
transformava en un cul assegut
sobre un orinal. Els beneficis de
l’operació es reflectien en un
gràfic. Realment impactant.
L’autor: Josep Renau (1907-
1982).

Tinc molt presents els seus car-
tells de la Guerra Civil i l’edició
de TheAmerican Way of Life (un
dels seus muntatges fotogràfics
va servir de portada a l’edició a

casa nostra del  llibre d’Henri
Alleg, S.O.S Amèrica).

Aquest any, que es commemo-
ra el centenari del seu naixe-
ment, i estem reivindicant la re-
cuperació de la Memòria Histò-
rica sense limitacions, fóra un
oblit imperdonable deixar a la
foscor de les biblioteques i he-
meroteques la seva figura. So-
bretot perquè Josep Renau va ser
una figura principal en el món
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cultural de la Guerra Civil.
Des del 1931 estava afiliat al
PCE i el 6 de setembre del 36
va ser nomenat Director de
Bellas Artes del Ministerio de
Instrucción Pública i des
d’aquesta responsabilitat va de-
signar Pablo Picasso director del
Museu del Prado. Ell també és
qui li encarrega l’elaboració del
Gernika pel Pavelló de l’Expo-
sició Internacional d’Arts i Tèc-
niques de París.

En el seu exili tardà a la Repúbli-
ca Democràtica Alemanya (va
morir a Berlín)va rebre la influ-
ència de figures com George
Grosz, Hanna Höch o John
Heartfield. Amb ells tenia en
comú el compromís polític i so-
bretot amb l’últim, un àcid sentit
de l’humor i l’atracció pel foto-
muntatge. A diferència de Renau,
que feia ús del color, Heartfield
(pseudònim de Helmut Herzfelde)
usava exclusivament imatges en
blanc i negre. (És impressionant
l’obra Guerra en la Pau).

Renau sempre va dir que “no era
un pintor comunista sinó un comu-
nista pintor” i aquesta declaració de
principis es nota en la col·lecció de
cartells que va pintar durant la
Guerra Civil. Ja hem parlat de les
múltiples activitats que va desen-
volupar en el terreny polític. Aques-
tes van impedir que el nombre de
cartells no sigui gaire gran. Hi ha
des dels que fan una crida a l’afili-
ació al Partit Comunista, els que
mantenen viva la fe en el triomf i
segueixen mantenint la flama en-
cesa, fins els que anuncien films
com Els mariners de Cronstadt,

Tchapaief o El moderno Barba
Azul, de Buster Keaton .

Dins del programa Valencia Ca-
pital Cultural de la República
(1937-2007) es van reunir, en una
exposició a la Universitat de Va-
lència, més de dues-centes obres
que no es limiten als seus perío-
des més coneguts de cartellista o
fotomuntador sinó que s’estén a
les pintures, els dibuixos i a un
abundant material documental

(cartes, fotografies o revistes).
També a imatges dels murals fets
a Mèxic o Alemanya. Tota una
visió del seu treball i de les dife-
rents èpoques. No un perdeu l’ex-
posició si s’atansa a casa nostra.
A  l’article Sentido popular y
revolucionario de la Fiesta de las
Fallas, publicat a Nueva Cultura,
València, març de 1937. escriu:
“Que el fuego simbólico aniquile
lo que la crítica del pueblo
condena con su fallo inpelable”.



Jotaeme,

la joventut del comunisme
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