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Catalunya per Palestina

Més de 50 personalitats diverses i multitud d’entitats de Palestina per part 

d’Israel i van posar-se d’acord a demanar una pau justa amb dos Estats 

per a dos pobles. Les condicions han canviat des d’aquell moment en què 

des de les institucions occidentals es b o i c o t e j a v a sistemàticament 

el govern d’unitat palestina, que en publicar-se aquest volum no existeix. 

No obstant, segueixen sent vàlids els principis de fons de les demandes 

d’aquell manifest: respecte a la sobirania del poble palestí.

Demana’l a la teva llibreria al preu de 7 euros o a fpereardiaca@

fpereardiaca.org
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La Universitat Progressista d’Estiu 
de Catalunya enviarà gratuïtament un 
exemplar del llibre Quan les espardenyes 
trepitjaren la Universitat, Els estudis per 
a obrers de la Universitat de Barcelona 
i la Universitat Popular durant la II Re-
pública i la Guerra Civil (1931-1939) a 
totes aquelles persones interessades. Més 
informació a www.upec.cat

Aquest llibre ens apropa a un temps en 
que el somni d’un accés igualitari a la 
ciència i a la cultura, que seria capaç 
de trencar totes les barreres socials 
existents, semblava estar a l’abast de 

Entrevista-documental de 45 minuts 
que en Vicenç Navarro, rector emèrit 
de la UPEC, li va fer a en Noam 
Chomsky el passat 13 de maig. Més 
informació wwww.upec.cat

El cèlebre crític nord-americà ens parla 
a l’entrevista de la diferència entre la 
llibertat d’expressió i de la democràcia 
en el sentit de què allò dit no arriba als 
altres. Això es deu a l’enorme control 
sobre els mitjans de comunicació, 
manipulats per grans grups econòmics. 
També comenta el cas Obama i com als 
Estats Units està desapareixent la políti-
ca per donar pas a missatges mediàtics 
centrats en personalitats. 

Amb tot, Chosmky es mostra optimis-
ta amb els Estats Units perquè creu que 
la classes treballadora, que durant un 
temps havia desaparegut del discurs 
polític, ha tornat a ser clau.
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la societat catalana i era compartit per 
destacades personalitats de la vida po-
lítica, associativa, cultural i científi ca 
del país i, ho fa, rescatant del pou de 
l’oblit dues importants experiències 
educatives populars que es desenvo-
luparen a Catalunya durant la segona 
República i la guerra civil. 

La Universitat Progressista d’Estiu 
de Catalunya es considera hereva de 
les Universitats Populars, és per això, 
que al 2006 es va posar en marxa el 
projecte d’investigació que va dur a la 
publicació del llibre a fi nals de 2007 
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Vivim una època de gran agitació 
social i política en el devenir de 
l’anomenat procés de recuperació 
de la memòria històrica democràti-
ca de Espanya, i dic MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA perquè l’“altra” 
memòria, la del franquisme, la dels 
seus “herois”, la de les seves “vícti-
mes”, la memòria – en defi nitiva-  de 
l’oprobi, l’opressió i la dictadura, 
es troba perfectament preservada a 
través dels anys i amb importants 
valedors (per exemple, l’Església 
Catòlica, dirigents del PP, etc) a les 
nostres ciutats (carrers, monuments, 
símbols…), a les nostres institu-
cions (el general Franco acumula 
honors com a alcalde honorífic, 
rector honorífi c, etc sense que les 
institucions afectades acabin amb 
aquesta situació) i fi ns i tot en el nos-
tre sistema educatiu (n’hi ha prou de 
fer una ullada al tractament que els 

nostres llibres de text realitzen sobre 
la II República). 

Sense veritat no hi ha justícia. Per 
això el procés de recuperació de 
la memòria històrica democràtica 
està vinculat de manera insepara-
ble al concepte de justícia, això 
és, no hi haurà justícia amb les 

víctimes del franquisme mentre 
no es produeixi aquest procés de 
recuperació.

De la mateixa manera, no hi haurà 
tampoc justícia mentre no es re-
cuperi la memòria d’un període 
històric nou i enriquidor per a la 
societat espanyola com va ser el 
període de la II República.

Per al FÒRUM PER LA ME-
MÒRIA aquest procés és eminen-
tment polític, això és, haurà de 
recuperar els valors que hi havia 
en i per les que van lluitar les víc-
times del franquisme, tals com el 
compromís, el progrés social, la 
lluita per les llibertats, la convi-
vència democràtica, el pluralisme, 
etc, però també aquells valors 
que estaven vigents en la pròpia 
caracterització del règim republicà 
i que es tradueixen en la seva nor-
mativa des del 1931 al 1939, com 
per exemple , la regeneració i la 
transformació social, l’articulació 
territorial i la perspectiva federal, 
el laïcisme i la separació entre 
església i Estat, l’interès per la 
instrucció-educació pública i 
l’adequat dimensionament i qua-
litat d’aquesta, la incorporació de 
la dona a la vida pública en totes 
les seves facetes, la construcció 
d’una cultura del poble i per al 
poble a través de les biblioteques 
populars, etc, el pacifi sme i la co-
operació internacional, etc.

!"#$%&'()#*+#%+',$+-
%.'/0#*+#".#1+12%/.#
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'+$4+#*+#9,)4:'/.

“Aquí hubo una amnistía, y amnistía quiere decir no solamente  perdón sino mutuo olvido.

Amnistía quiere decir amnesia y eso quiere decir olvidar, olvidar.

Todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos. Pero los muertos amontonados son de una guerra civil en 

la que toda la responsabilidad, toda, fue de los políticos de la II República. ¡Toda!”.

MANUEL FRAGA IRIBARNE, 

entrevista en el diario EL PAIS, 12 de agosto de 2007
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Però també caldrà que recordar 
i explicar per què el franquisme 
va perseguir determinades idees i 
per què a determinades persones 
i als qui eren els perseguidors o 
els seus legitimadors (sociològics, 
religiosos, econòmics, etc).

Aquest procés haurà de ser també 
un procés col·lectiu, ja que pertoca 
a la societat espanyola en el seu 
conjunt que és l’hereva natural 
dels processos històrics que ella 
mateixa ha viscut. La memòria és 
la construcció social del record i 
aquest concepte col·lectiu ens ha de 
portar a la projecció pública de la 
memòria i a intentar no restringir-la 
a àmbits privats on sense cap dubte 
ha de tenir també la seva cabuda 
(en l’àmbit familiar per exemple) 
però no de manera exclusiva.

 El procés és, també, un procés reivin-
dicatiu on es tracta de plasmar avui 
en dia la vigència política, social, 
cultural, etc d’aquesta memòria: per 
tant, aquest concepte de recuperació 

de la memòria està vinculat més al 
testimoni que al mer record senti-
mental o fi ns i tot nostàlgic.

Finalment, el procés és sense 
dubte multidisciplinar ja que afec-
tarà distintes instàncies i àmbits 
d’actuació des de l’exhumació i 
identifi cació de lluitadors per la 
llibertat assassinats, a la revisió 
i actualització dels llibres de text 

pel que fa al tractament pedagògic 
amb què s’aborden els períodes 
històrics de la II República i la 
dictadura franquista, però també 
passa per la declaració de nul·litat 
–des de la seva adopció-  de totes 
les sentències dictades a l’empara 
de les normes franquistes que em-
paraven o permetien la persecució 
o el càstig de la dissidència polí-
tica, religiosa, cultural, nacional, 
de gènere o d’orientació sexual, 
l’adequada recuperació i/o pre-
servació dels llocs de memòria pel 
que fa a la guerra, la repressió, etc, 
les compensacions a les persones 
privades de llibertat pel franquis-

me, o al manteniment en l’escalafó 
-amb totes les seves conseqüèn-
cies- dels militars i membres dels 
cossos de seguretat republicanes 
que es van mantenir lleials a la 
república i que van ser, com a mí-
nim degradats i/o depurats, quan 
no directament assassinats; també 
òbviament la total eliminació dels 
símbols franquistes dels nostres 
pobles i ciutats i la reconversió 
democràtica del mal anomenat 
“Valle de los Caídos”, etc.1)

La mort del dictador i l’arribada 
d’un règim de llibertats i demo-
cràtic amb la constitució del 1978 

no va suposar un procés de “sane-
jament” i aclariment del que havia 
passat a Espanya des del 1936 a 
algunes zones però, sobretot, des 

del 1939 fi ns a la pròpia promulga-
ció de la constitució del 1978, ni de 
reconeixement de les víctimes de la 

dictadura a diferència dels proces-
sos que han viscut països que han 
sortit de dictadures similars (Ale-
manya, Xile, el Marroc, Sud-àfrica, 
Guatemala, l’Argentina…).

Aquesta mancança en recordar els 
dramàtics fets viscuts va suposar 
un fals oblit, institucional que no 
social, induït i políticament inte-
ressat pels hereus polítics i socio-
lògics del franquisme i fi ns i tot un 
intent d’equiparar – pel que fa a la 
seva negativitat- el període repu-
blicà amb el franquisme, arribant 
a justifi car la “necessitat” del cop 
del 18 de juliol pel “desconcert 
republicà”.

Amb això es consolida el que 
alguns historiadors qualifiquen 
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de “model espanyol d’impunitat” 
ja que, a la manca de resposta 
institucional sobre els crims del 
franquisme (justícia punitiva), s’hi 
uneix l’absència d’un reconeixe-
ment, reparació i compensació a 
les víctimes de la dictadura (jus-

tícia correctora).

A poc a poc, els resistents anti-
franquistes i els seus partidaris, 
a nivell particular o bé a través 
d’organitzacions socials i partits 
polítics d’esquerra, reclamen no 
tan sols el reconeixement de la 
seva lluita i el seu paper en la 
recuperació de les llibertats sinó 
també que es doni testimoni dels 
crims i aberracions del franquis-
me amb la fi nalitat de constatar 
de forma indubtable el seu destí 
fi nal en l’abocador de la història i 

evitar amb això revisionismes de 
diferent pelatge.

Comptant amb això, aquesta de-
manda social va tenir una baula 
crucial en la declaració institucio-
nal i per unanimitat del congrés 
dels diputats de 20 de novembre 
de l’any 2002 sobre el reconeixe-

ment dels drets de les víctimes de 
la guerra civil i del règim franquis-
ta: aquest acord va suposar el punt 
de partida de la imprescindible 
cobertura institucional de la recu-
peració de la memòria històrica 
des dels poders públics.

No obstant, aquest moviment 
iniciat a fi nals dels anys 90 i des-
envolupat sobretot per una nova 
generació d’espanyols – precisa-
ment, els néts de les víctimes del 
franquisme- junt amb la inextin-
gible fl ama aportada pels nostres 
veterans lluitadors per la llibertat 
en aquest país (Brigadistes, expre-
sos, ex-represaliats, exiliats, etc) 
ha acabat per col·locar la qüestió 
de la “MEMÒRIA HISTÒRICA 
DEMOCRÀTICA” en línia de pri-
mera actualitat, de l’esdevenidor 
polític i de titulars mediàtics.

Ja fa alguns anys que els llui-
tadors antifranquistes i els seus 
descendents decidim desempolsar 
no només el digne record sinó la 
memòria del projecte republicà, 
així com recuperar la de tots 
aquells que amb el seu sacrifi ci – 
i moltes vegades fi ns i tot amb la 
seva pròpia vida-  es van oposar 
al cop militar defensant la lega-
litat republicana, van mantenir 
viva la flama de la resistència 
democràtica durant la dictadura i 
van fer possible assolir el sistema 
de llibertats en el que ara podem 
viure: amb cert afany cronològic 
podem afi rmar que fi ns a l’any 
2000 els historiadors van inten-
tar dimensionar la magnitud de 
la massacre franquista i parlem 
d’Història, i que, a partir del 2000, 
principalment les víctimes i les 
seves famílies intenten testimoniar 
la massacre, parlant aleshores de 
MEMÒRIA.

No obstant el fet que a Espanya 
estigui consolidat amb el pas 
del temps el que els historiadors 
anomenen el “model espanyol 

d’impunitat”, això és, el fet que no 
hagi existit cap tipus d’aclariment 
històric públic i institucional so-
bre el genocidi (múltiple, ja que 
encara que era principalment per 
qüestions polítiques i ideològiques 
no escapaven tampoc les qüestions 
d’orientació sexual o conviccions 
religioses) executat per en Franco 

i els seus correligionaris des del 
1936, s’ha afegit el fet del no 
reconeixement i rescabalament 
de les víctimes de la sublevació 
militar, el consegüent terror i la 
perllongada dictadura, així com el 
testimoni d’aquesta repressió.

Amb això, els hereus sociològics, 
econòmics i polítics del franquis-
me han anat guanyant espais dins 
d’aquesta “desmemòria” on abo-

car fal·làcies sense límit que van 
des de l’equiparació del període 
republicà a la dictadura franquis-
ta fins a justificar la necessitat 
del cop del 18 de juliol del 1936 
passant per ressenyar la prosperi-
tat del règim dictatorial: no hem 
d’oblidar que la dreta espanyola – 
inclosa l’Església Catòlica- va ser 
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instigadora primer, legitimadora 
després y, fi nalment, gran bene-
fi ciària del cop militar i que ha 
desenvolupat durant dècades una 
immensa maquinària ideològica 
tendent a deslegitimar i denigrar la 
República2)  i justifi car el cop així 
com intentar ocultar el bany de 

sang – la “matança fundacional del 
règim franquista” que refereixen 
els historiadors- que va suposar 
la repressió franquista.

La qüestió no es baladí ja que 
som davant d’un debat ideològic 
de profundes conseqüències i la 
dreta és perfectament conscient 
de la seva magnitud: així ja hem 
vist com des del PP es tanquen 
fi les entorn a la qüestió de la 
MEMÒRIA HISTÒRICA, amb 
una mena d’“aquí es va deixar 
tot lligat i ben lligat” (davant 
del qual cal preguntar-se per 
qui i per a què): no obstant 
l’esquerra i sobretot el PSOE 
no sembla adonar-se que ens 
trobem davant d’un debat sobre 
les mateixes arrels no tan sols 
de la pròpia esquerra sinó fi ns 
i tot del nostre mateix sistema 
democràtic perquè ¿on en tota 
la Història d’Espanya ha existit 
un període democràtic si no és 

durant la vigència del nostre 
sistema constitucional republi-
cà del 1931? ¿Potser la nostra 
democràcia actual té algun altre 
antecedent que la democràcia 
instaurada a partir del 1931 a Es-
panya? La Constitució del 1978 
no va inventar la democràcia a 
Espanya perquè la Constitució 
del 1931 ja va portar un sistema 
de drets i llibertats: aquestes són 
les arrels a no ser que es vulgui 
creure (o induir a creure, com fan 
alguns pseudohistoriadors) que 
els antecedents són en les Lleis 
Fonamentals del Moviment i en 
el gloriós alçament nacional.

En aquest debat sorgeix la qües-
tió de l’anomenada LLEI DE 
MEMÒRIA, davant del qual -i 
sense entrar en els prolegòmens 
de la seva gènesi- la valoració que 
vam fer des del FÒRUM PER LA 
MEMÒRIA va ser de profunda 
decepció davant la tebiesa d’un 
text que, si bé inicialment resulta 
positiu, després d’un repàs super-
fi cial resulta clarament insufi cient 
i fi ns i tot frustrant.

En primer lloc, si com a positiu cal 
referir  que planteja la MEMÒRIA 
com a part de l’estatut jurídic de 

la ciutadania democràtica, com 
és possible que no es plantegi la 
nul·litat radical -ex lege- de tots 
els judicis franquistes per moti-
vacions polítiques, ideològiques 
i/o socials?

S’ha de tenir en compte que qual-
sevol sentència ferma, incloses 
–òbviament- les sentències dels 
tribunals repressius franquistes de 

la Guerra Civil i de la Dictadura, 
tenen efectes de cosa jutjada i que, 
per tant, els seus pronunciaments 
es projecten sine die amb plena 
vigència: això signifi ca que -per 
exemple – el meu avi -Joaquín 
Moreno Tormos- afusellat a Ma-
drid el dia 31 d’octubre del 1939 
després d’un processament no ja 
sense cap garantia sinó sense la 
més mínima noció de justícia o 
simple possibilitat de defensa, se-
gueix sent avui en dia, un sediciós 
que va ajudar la rebel·lió (¡!).3)

Seguim exigint que el Govern 
difongui i faci públics no només 
els resultats, informes i conclu-
sions de la Comissió Ministerial 
per a l’estudi de la situació de 
les víctimes de la Guerra Civil 
i de la Dictadura però, sobretot, 
aquells informes jurídics que ha 
manejat per a decidir no plantejar 
la nul·litat radical d’aquestes sen-
tències en contra del sentit comú 
no tan sols ètic sinó eminentment 
jurídic respectuós amb els valors 
consagrats a la nostra Constitució 
del 1978: s’ha de ressaltar -com 
ja fan bon nombre de juristes 
espanyols de qualitat innegable 
i reconegut prestigi- que aquests 
judicis eren i són radicalment 
nuls perquè eren desenvolupats 

!")#M%+4)#T,1.7)#7&#
7+/]+7#+"#B_`Z=#9.#?,+#
+]/)4+/]#,7.#51$"/.#
'&7)4%,''/0#9,%:*/'.#
/74+%7.'/&7."#$%a6/.#

."#%+)$+'4+

!")#3+%+,)#)&'/&"2-
^/')=#+'&721/')#/#

$&":4/')#*+"#>%.7?,/)1+#
3.7#.7.4#^,.7W.74#

+)$./)#*/7)#*<.?,+)4.#
E*+)1+12%/.V

;.#""+/#*+#O+12%/.#7&#
()#,7.#>/7."/4.4#+7#)/#
1.4+/].#)/70#,7#1/495#
$+%#.#,7.#>/7."/4.4

XC#EQ&#%+'&7&b'&#7/7^,7.#"+^/4/1/*.*#*+1&'%c4/'.#.#".#G+$A8"/'.#*+#B_dBV#+]-
$%+))/0#4+]4,."#*<+7#S.8%/+"#!"&%%/.^.=#F&%4.6+,#L*9,74#*+"#FF=#+"#*/.#B#*<.^&)4#
*+"#XYY`=#.#".#4.,".#%&*&7.#)&8%+#EP7'/*+7'/.#$&":4/'.#*+#".#%+6/)/07#*+"#>%.7-
?,/)1&V#."#R,%)#EO+1&%/.#W#>%.7?,/)1&e#*+)+74+%%.%#".#6+%*.*V=#N,7*.'/07#
S+7+%."#IRO=#R,%)&)#*<!)4/,#XYY`=#!"#!)'&%/."#fO.*%/*C[

dC#Q&#&8)4.74#3+1#*+#%+'&%*.%#?,+=#+"#R&7^%()#*+")#M/$,4.4)#6.#.$%&6.%#'.8."-
1+74##/#9,)4.1+74#,7.#$%&$&)/'/0#7&#*+#""+/#/7)4.74#".#7,"@"/4.4#*+"#'&7)+""#*+#
^,+%%.#?,+#6.#*,%#.#".#1&%4#,7#*/%/^+74#'.4.".7/)4.=#+"#?,+#$&4#*&7.%#".#/1-
$%+))/0#?,+#3/#3.#'.4+^&%/+)#+74%+#"+)#6:'4/1+)#*+#".#%+$%+))/0[

t10278 espurna 7.indd   6t10278 espurna 7.indd   6 09/01/2009   17:52:3509/01/2009   17:52:35



E

;.#R&7)4/4,'/0#*+"#`Z#
7&#6.#/7)4/4,/%#+")#M%+4)#
N&7.1+74.")#)/70#?,+#
+")#6.#%+)4/4,/%=#$+%?,a#
9.#+)4.6+7#$%+6/)4&)#+7#
"<&%*+7.1+74#*+"#B_dB

per òrgans militars d’excepció 
que no poden ser qualifi cats com 
a “tribunals” donada la seva total 
i absoluta dependència jeràrquica 
del poder executiu4)  i, al seu torn, 

sotmesos a la disciplina castrense i 
a la dependència jeràrquica militar 
dels militars que els formaven. 
També, en aquests processos 
existia una total vulneració de 
tots els principis, garanties i drets 
mínims en qualsevol procés pe-
nal (dret a la defensa, dret a un 
jutge predeterminat i imparcial, 
principi d’irretroactivitat penal, 
presumpció d’innocència, in dubio 
pro reo…).

Per parlar més sobre la impres-
cindibilitat de plantejar aquesta 
nul·litat radical dels judicis fran-
quistes hem d’esmentar la nul·la 
viabilitat processal fins a dia 
d’avui dels recursos judicials ten-
dents a revisar jurisdiccionalment 
les sentències de mort, els quals 
topen amb el rigor formalista del 
recurs de revisió davant la Sala 
del Militar del Tribunal Suprem, 

òrgan inicialment competent per a 
aquesta qüestió pel caràcter militar 
dels tribunals sentenciadors.5)

L’axioma jurídic que “qui nega el 
negador del Dret, afi rma el Dret” 
planteja que la seguretat jurídica 
rau precisament en fer valer un 
ordenament jurídic constitucional 
democràtic, inspirat en els valors 
superiors de llibertat, justícia, 
igualtat i pluralisme polític, on la 
justícia apareix com a un primer 
propòsit de l’Estat Social i Demo-
cràtic de Dret del 1978 en ares del 
respecte de la dignitat humana i 
les garanties inherents a aquesta i 
estendre els seus virtuosos efectes 
sobre les aberracions repressi-
ves pseudojurídiques inventades 
per la Dictadura amb la fi nalitat 
d’exterminar l’oponent polític des 
del dia 18 de Juliol del 1936.

La Dictadura del general Franco 
era un règim il·legítim ab initio 
i, per tant il·legal, que té la seva 
gènesi en una sublevació contra 
un Govern legítim sustentat en un 
ordenament jurídic constitucional 
democràtic: així va ser reconegut 
per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides en diverses ses-
sions plenàries durant el 1946, 
molt especialment la del 12 de 
desembre del 1946 i més recen-
tment sengles Resolucions del 
Consell d’Europa i del Parlament 
Europeu ambdues el 2006.

Mantenir que la seguretat jurídica 
impedeix la declaració de nul·litat 
dels judicis franquistes en els ac-
tuals temps, on les doctrines jurídi-
ques sobre la plena vigència de la 
jurisdicció universal, l’anul·lació 
de les lleis de punt fi nal, les de-

rogacions de les autoamnisties, 
la imprescriptibilitat dels crims 
contra la Humanitat i la creació de 
Tribunals Internacionals i Corts de 
Justícia ad hoc per a la seva perse-
cució no deixa de ser un exercici 
de cinisme precisament a Espanya, 
els Jutges, Jutjats i Tribunals de la 
qual s’han situat a l’avantguarda 
en la persecució d’aquest tipus de 
delictes i d’aquestes dictadures 
que els han possibilitat.

Per altra banda, com és possible 
invocar la seguretat jurídica quan 
es tracta de valorar l’aplicació 
i vigència d’unes normes – les 
franquistes- que eren radicalment 
injustes en vulnerar les més es-
sencials normes de la convivència 
humana i estar destinades a la més 
brutal repressió –generalitzada, 
sistemàtica i institucionalitzada- 
de qualsevol persona de diferent 
criteri polític, ideològic, religiós 
o sexual?.6)

Com a síntesi al respecte cal referir 
que la seguretat jurídica és valuosa 

en tant que protegeix legítimes 
expectatives de les persones pel 
que fa a actes jurídics anteriors, 
però ens hem de preguntar si algú 
actualment es consideraria afectat 
per l’anul·lació dels milers de 
sentències – la immensa majoria, 
a mort-  dels judicis sumaríssims 
franquistes, per exemple .

Per tant, el restabliment de la 
legalitat democràtica després de 
la Constitució del 1978 -com ja 
hem dit- enllaça amb la legitimitat 
democràtica del 1931 i restitueix 
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aquest fi l democràtic i institucio-
nal, deixant la dictadura franquista 
com un parèntesi no només man-
cat de democràcia sinó, sobretot, 

mancat de legitimitat i de legalitat: 
la seguretat jurídica rauria al nos-
tre àmbit, per tant, en anul·lar les 
conseqüències jurídiques més abe-
rrants d’aquest entramat repressor 
il·legal com són les seves sentèn-
cies, condemnes i sancions.

També, després de la doctrina 
emanada dels judicis de Nür-
emberg i la seva configuració 
de crims contra la Pau i contra 
la Humanitat no es pot referir 
seguretat jurídica alguna en el 
fet de “preservar” l’efectivitat 
jurídica de sentències assumides 
sota els paràmetres d’encalç i 
extermini de l’oponent i aliens als 
més mínims aguaits de justícia, o 
és que algú dubta, per exemple , 
de la nul·litat radical de les lleis 
d’esterilització del règim nazi o, 
més encara, de les lleis que fi xen 
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la “solució fi nal” que també van 
ser el producte legal – les hi nego 
la qualifi cació de lleis- dels go-
vernants alemanys en determinat 
període històric? 

S’ha de ressaltar a més que els 
Drets Humans no neixen el 1978, 
ja que existeix una àmplia cons-
trucció jurídica internacional prè-
via al respecte i que es consagra 
definitivament amb la doctrina 
emanada dels Judicis de Nürem-
berg: per tant el franquisme no 
va suprimir els drets fonamentals 
sinó que –brutalment- els va violar 
i vulnerar. 

Per altra banda, els Drets Humans 
tampoc no són inventats a Es-
panya el 1978 perquè ja estaven 
configurats jurídicament en la 
Constitució del 1931, que en el seu 
Títol III Capítol I, expressava els 
Drets i Llibertats dels Espanyols 
i les seves garanties individuals, 
reconeixent expressament – article 
28- el dret a un judici just, el dret a 
un jutge predeterminat per la llei, 
el dret a la tutela judicial efectiva, 
els principis de legalitat i irretroac-
tivitat penal, a més de les garanties 
dels detinguts i presos (article 29) 
entre altres, reafi rmant (articles 42 
i 95) el caràcter excepcional – i 
residual- de la jurisdicció militar 
i l’exclusiva potestat del Govern 

d’Espanya per a suspendre els 
drets fonamentals reconeguts.

Amb això la conclusió és clara: la 

Constitució Espanyola del 1978 no 
va instituir els Drets Fonamentals 
sinó que els va restituir, perquè ja 
estaven previstos en l’ordenament 
del 1931. Així doncs, el franquis-
me no és un règim preconstitucio-
nal sinó postconstitucional.

Un dels temes més candents rela-
tius a aquest aspecte de la Llei sor-
geix amb la qüestió de la vigència 
de les sentències i la qualifi cació 
d’il·legítims d’aquests “tribunals” 
i de les seves “sentències”: sense 
entrar en massa detalls sembla de 
dubtosa tècnica jurídica introduir 
un concepte eminentment moral 
com és el d’“il·legitimitat”en 
l’àmbit jurídic del dret. En tot cas, 
com es plantegen els artífexs de 
l’acord la reparació moral de les 
víctimes sense que hi hagi conse-
qüències jurídiques?

Tot i això, si les explicacions 
ofertes sobre aquest acord insis-
teixen en què es deixen lliures les 
vies per a la impugnació judicial 
d’aquestes sentències en base a 
la seva “il·legitimitat” de fons i 
forma; algú creu sincerament que 
el Tribunal Suprem davant del que 
s’han estavellat arguments de pro-
fund calat tècnic sustentats en la 
vigència i extensió dels valors de 
la Constitució Espanyola del 1978 
atorgarà ara efi càcia revisora a la 
declaració moral d’il·legitimitat 
sostinguda en aquest concepte?
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En conclusió i sense més embuts 
ni excuses, el que la Llei hauria 
d’haver ofert a les víctimes és 
veritat, justícia i reparació i per 
a això és requisit sine qua non la 
nul·litat ex lege de les sentències 
franquistes.

Per altra banda, la dreta ja ha 
mostrat les seves cartes: per al PP 
la qüestió de la MEMÒRIA HIS-
TÒRICA a més de ser una qüestió 
ideològica crucial que afecta la 
seva pròpia tradició política, és un 
eix d’atac al Govern. En la visió del 
PP la llei es innecessària perquè ja 
hi ha hagut mesures de rescabala-
ment a les víctimes del franquisme 
(pensions, indemnitzacions, etc), és 
divisiva ja que reobre les ferides de 
la Guerra Civil i, fi nalment, parteix 
d’un pressupost històric fals ja que 
volen entendre que l’“esperit de la 
transició” va resoldre i concloure 
la qüestió.

S’hauria de plantejar al PP que si la 
llei és innecessària, com és possible 
que hi hagi milers d’assassinats 

disseminats a fosses sense nom 
pels camps d’Espanya o com és 
possible que els noms d’assassins 
i lliberticides confessos poblin les 
ciutats i pobles d’Espanya en forma 
de monuments, símbols o noms de 
carrers. Per altra banda, si la llei es 
divisiva seria interessant saber què 
opina la cúpula del PP dels actes 
de beatifi cació dels “màrtirs” de la 
Guerra Civil per part de l’Església 
Catòlica o de la construcció d’una 
basílica per a aquests màrtirs a 
València en terrenys cedits pel 
mateix Ajuntament del PP que in-
tenta destruir les fosses comuns en 
el cementiri municipal en què s’hi 
troben els milers d’assassinats per 
la repressió franquista. Finalment, 
si la llei es basa en pressupostos 
històrics falsos, seria bo conèixer 
quina és la valoració oficial i 
institucional del cop militar del 
1936 i del franquisme per part del 
mateix PP.

En tot cas, la llei de Memòria no és 
una fi nalitat en si mateixa sinó un 
mitjà per a una fi nalitat: amb això 
volem dir que el moviment social 
sorgit entorn la recuperació de la 
memòria democràtica del nostre 
país no s’aturarà hi hagi o no hi 
hagi llei, independentment del seu 
contingut.

És  impor t an t  –ce r t amen t - 
l’elaboració d’un marc norma-
tiu que institucionalitzi aquest 
procés i que suposi el reconeixe-
ment per part dels poders públics 
espanyols de la labor, l’esforç i el 
sacrifi ci dels lluitadors antifran-
quistes, així com que s’estronqui 
el “fi l democràtic” de forma que 
es constati -de manera institucio-
nal i amb la deguda i adequada 

projecció social- que el nostre 
actual règim de llibertats té el seu 
antecedent natural en el període 
republicà. 

I, al mateix temps, aquesta llei ha 
de constatar tots i cadascun dels 
horrors del franquisme des de tots 
els punts de vista (historiogràfi c, 
sociològic, etc) amb la fi nalitat 
d’evitar interpretacions revisio-
nistes o maniquees: respecte a les 
perspectives de desenvolupament 
de la llei se’ns han anunciat quatre 
reglaments diferents que estan en 
tràmit d’elaboració per part del 
Govern.

Hem d’exigir un IMMEDIAT 
desenvolupament reglamentari 
pel temps transcorregut, l’edat 
de moltes de les víctimes, l’estat 
de conservació d’arxius, llocs de 
memòria, etc, sense oblidar els mi-
lers d’espanyols en fosses comuns 
sense nom.

Finalment, aquesta llei hauria de 

ser una llei integral, entenent per 
integral el fet que abraci totes les 
facetes inscrites en la recuperació 
de la Memòria Històrica. Hem 
esperat dècades per tal que es faci 
Justícia i volem que es faci però 
que es faci bé.7)

Així, tota la doctrina internacional 
sobre violacions de drets humans 
reconeix el dret de les víctimes a 
saber, a conèixer el que va passar, 
això és, el dret a la veritat, el 
qual s’articula conjuntament amb 
el deure de recordar: amb això, 
s’eviten certes tendències actuals 
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de pseudohistoriadors que intenten 
revisar o fi ns i tot negar la Història 
i manipular fets objectius.

Si bé l’existència de la llei pel que 
fa al reconeixement jurídic i insti-
tucional de la barbàrie franquista 
és un instrument molt important 
de cara –sobretot- a la pedagogia 
social i a la sanitat democràtica 
de la nostra societat, el moviment 
memorialista ha de seguir treba-
llant, creant consciència social, 
reivindicant, divulgant i generant 
debat públic al respecte, ja que 
tot i que hi hagi llei és previsible 
que aquesta no faci complida 
referència a totes les expectatives 
generades durant tant de temps, 
expectatives que abracen molts i 
diversos àmbits i molt importants 
problemàtiques de profund calat 
humà i – també- polític.

Finalment i pel que ha succeït 

davant la denúncia presenta-
da per una sèrie d’associacions 
davant l’Audiència Nacional, 
l’ASSOCIACIÓ FÒRUM PER 
LA MEMÒRIA, un cop analitzat 
l’Auto de data 16 d’octubre del 
2008 del Jutjat Central d’Instrucció 
nº 5 de l’Audiència Nacional, 
considera aquest Auto una fi ta en 

el procés de la recuperació de la 
memòria històrica democràtica 
d’Espanya per diversos motius i 
per això entenem que :

1.- Institucionalitza a nivell 

estatal el procés de recupe-

ració de la memòria, això és, 

fi nalment un poder de l’Estat, 

en aquest cas, el judicial, assu-

meix de manera ofi cial tasques 

proactives tendents a aclarir 

els crims del franquisme.

2.- Situa el debat sobre el 

procés de recuperació de la 

memòria en el pla que havíem 

exigit des de fa molts anys, això 

és, en el pla dels drets humans. 

El procés de recuperació no 

es només una qüestió histo-

riogràfi ca per a acadèmics ni 

només sentimental per a les 

víctimes i els seus familiars: 

és una qüestió que afecta els 

drets humans tant de les vícti-

mes com dels seus familiars i 

que , per tant, transcendeix a 

la societat espanyola en el seu 

conjunt.

 

3.- Com a conseqüència de 

l’anterior, en un Estat de dret 

són els òrgans judicials els 

que fi xen la “veritat material” 

a través dels corresponents 

procediments: dit d’una altra 

manera, podrem tenir opinions 
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d’historiadors, interpretacions 

historiogràfi ques, etc., però la 

veritat judicial és la que preval 

sobre totes elles. D’aquí la seva 

radical importància.

4.- El fet judicialment fi xat de 

considerar JA I FINALMENT 

el franquisme com a un règim 

delinqüencial que sorgeix a 

partir del comportament delic-

tiu de –fi ns ara- 35 persones i 

que manté la seva estructura 

de poder en base a l’eliminació 

sistemàtica del diferent polític 

o ideològic, la qual cosa ve 

a ratificar la Resolució de 

l’Assemblea General de Na-

cions Unides de Desembre del 

1946 que va qualifi car el règim 

franquista de règim il·lícit.

5.- La determinació processal 

d’en Franco i les altres 34 

persones com a delinqüents, en 

tant que contra ells es dirigeix 

l’acció penal, si bé inicialment 

infructuosa per l’extinció de la 

responsabilitat penal de tots 

ells per mort.

6.- La fonamentació de l’Auto 

pel que fa a la comissió de 

delictes contra la Humanitat 

per part del règim franquista 

i els seus jerarques és la cons-

tatació judicial – i per tant, 

jurídica- del que la immensa 

majoria d’historiadors, tant 

espanyols com estrangers, ja 

havia plantejat des del punt 

de vista de la historiografia 

contemporània.

7.- Reiterem que ni els drets 

humans “apareixen” amb la 

Constitució Espanyola del 

1978 ni “sorgeixen” per als 

espanyols des de l’any 1978: 

la Constitució Espanyola del 

1931, en el seu Títol III, Capí-

tol I, expressava els drets i lli-

bertats dels espanyols i les se-

ves garanties individuals i, per 

tant, aquests drets estaven –des 

del punt de vista també del dret 

positiu- en vigor en el moment 

de la insurrecció militar. El 

franquisme va aixafar aquests 

drets, els va subjugar, els va 

vulnerar, però no els va poder 

eliminar en quant a inherents 

a la pròpia condició humana. 

Així, el règim franquista no 

només és pre-constitucional 

sinó post-constitucional.

8.- A partir de l’anterior, la 

configuració com a delictes 

contra la Humanitat és òbvia, 

a més dels delictes connexes 

contra la forma de Govern, au-

toritats de la República, etc.

 

9.- Assumim la imprescrip-

tibilitat dels crims franquis-

tes com una qüestió tècnica 

indiscutible des del punt de 

vista de la doctrina jurídica 

internacional (i, especialment 

, de les Nacions Unides) sobre 

les desaparicions forçades.

10.- Denunciem la inaplica-

bilitat de la “Llei d’amnistia” 

del 1977 perquè els fets ara 

investigats mai no van ser no 

ja jutjats sinó ni tan sols in-

vestigats ni – més encara- hi 

va haver possibilitat de fer-ho; 

al mateix temps que la seva 

aplicació vulneraria el Pacte 

Internacional de Drets Civils  i 

Polítics ratifi cat per Espanya el 

1976, això és, sis mesos abans 

de la mateixa llei d’Amnistia 

i ratifi caria la impunitat exis-

tent fi ns a aquest moment al 

respecte.

11.- Exigim al Ministeri Fiscal 

coherència amb el seu paper 

institucional amb la fi nalitat 

d’evitar l’obstaculització del 

procediment i que promogui 

i faciliti l’aclariment i inves-

tigació de tan tràgics fets en 

acompliment del seu estatut 

legal: la seva actuació fins 

avui ratlla en el contradictori 

quan en altres circumstàncies 

molt menys greus i transcen-

dents ha promogut actuacions 

d’ofi ci amb extrem rigor, com 

per exemple  en el “cas EL 

JUEVES”.

12.- Finalment DONAR SU-

PORT al treball i la voluntat 

de totes les nostres organitza-

cions germanes personades en 

aquest procediment, des de la 

solidaritat més activa, així com 

RECOLZAR el rigor i coratge 

del Magistrat Jutge Instructor 

de la referida causa, assumint 

que és un moment crucial per 

al moviment per a la recupe-

ració de la memòria històrica 

democràtica d’Espanya que 

requereix del màxim d’unitat, 

coordinació i coherència de les 

organitzacions i persones que 

treballem en aquest àmbit.

Madrid, octubre del 2008
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En fi nalitzar la guerra civil a Espanya, i com a conseqüència de la repressió feixista d’en 
Franco, milers de persones van haver de marxar a l’exili per tal de salvar la vida. Ja a 
Europa la convicció en la lluita per la llibertat i l’experiència en el combat que tenien els 
republicans i republicanes, els van impulsar a prendre les armes contra el nazisme alemany 
i el feixisme italià. 
 
En territori espanyol, les coses no eren diferents. Partides de guerrillers  i guerrilleres feien 
tot el que podien per fuetejar els lacais franquistes i organitzar, en la mesura que els era 
possible, la resistència armada en espera que, en fi nalitzar la II Guerra Mundial, els “Aliats” 
entressin a Espanya i derroquessin el sagnant dictador. 

En el còmic que la Fundació Pere Ardiaca presenta en aquesta ocasió, s’hi recull la lluita 
contra els nazis a França i l’intent d’invasió per part de la guerrilla espanyola de la Val 
d’Aran, vivim amb els protagonistes els somnis i decepcions d’aquesta duríssima etapa de 
la lluita contra el feixisme.
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La història i els seus edeveniments 
transcorren en l’espai-temps, amb-
dós emmarquen el com i el quan.

Febrer 1939, 
Francisco Franco, “Caudillo de 
España por la Gracia de Dios” 
(segons monedes de l’època, 

amb el beneplàcit de l’Església), 
i “Centinela de Occidente” des 
del reconeixement per part del 
govern nordamericà.

48,'/#R,'JW*&J#&'"#6+#+$%,$+%#+#*&"#U,%'+8&"#X:*#8/".1%"#8&*"#;%&("#
<1)+'"#&'#*+#**1/(+#$&%#*+#8&),.%=./+##/#*+#)/**,%+#8&#6/8+Y#Z%&+*/(J+[
8&"#$&%#*+#D1'8+./K#&*"#8/&"#@A>@@#/#@B#8C,.(1?%&#+#*+#!'/6&%"/(+(#8&#
F+%.&*,'+\#+*#$+$&%#01&#6+#U1I+%#*+#;&.*+%+./K#8&*"#;%&("#<1)+'"#
81%+'(#*+#**1/(+#+'(/Q%+'01/"(+>#8&"(+.+'(#&*#$+$&%#8&#*&"#&'.V.*/01&"#
$+$+*"#$&%#",?%&>#),*(&"#6&I+8&">#8&#*+#$%E$/+#;&.*+%+./KG

1er de desembre del 1948. 
Les NNUU proclamen la Decla-
ració dels Drets Humans (DD.
HH.). 

14 de desembre del 1955. 
Amb el suport dels EUA i els seus 
satèl·lits Espanya s’incorpora al si 
de les NN.UU. 

1958. 
Decret de la Llei de Convenis 
Col·lectius pel qual els treballa-
dors i empreses poden negociar 
salaris i ritmes de treball. Va ser 
inici de les lluites obreres per 
millorar les seves condicions de 
treball i salari. 

1962. 
Vaga a la mina “La camocha” 
(Astúries). Es constitueix la pri-
mera Comissió Obrera, de vida 
efímera. 

El 4 de juliol del 1963 
la mina “La Camocha” novament 
en vaga contra diverses sancions. 

El 2 d’octubre del 1963, 
una comissió obrera – ja estable 
- de miners visita el ministre José 
Solís. Les seves reivindicacions 
són: reincorporació dels aco-
miadats per les vagues, tornada 
dels deportats i alliberament dels 
detinguts.

2/XI/1963. 
Es crea el Tribunal d’Ordre Públic 
(TOP). 

El 1964 
les Comissions Obreres (CC.
OO.) han arrelat fermament en 
tot l’Estat. 

Entre el 1958 i el 1975 
hi va haver 11 estats d’excepció. 
Un d’ells el del 8 de juny del 1962, 
fi ns al juny del 1964.

B.7b-cd.7^b.b^d

Si abans del 1964 la resistència 
en centres de treball i localitats 
contra la dictadura havia recai-
gut gairebé en exclusiva en el 
Partido Comunista de España i 
el Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, sense oblidar algunes 
accions minoritàries de la FAI i 
grups nacionalistes, l’aparició de 
CCOO va comportar que a partir 
d’aquell moment recaigués sobre 
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elles el gruix de les lluites obreres 
i populars.

Prenent com a marc d’exposició 
Catalunya, la incorporació a 
CCOO de desenes de treballadors 
i dirigents catòlics seglars i sacer-
dots obrers integrats a la HOAC i 
la JOC: Alcázar, Manuel Murcia 
Ros, Joan Carreras, Mossèn Vidal, 
Joan Morán, García Nieto,… i de 
múltiples joves que es formaven 
a escoles professionals com era 
l’Escola Professional del Clot, van 
facilitar espais i cobertures per a 
reunions i assemblees, van cedir 
les seves impremptes per a l’edició 
de butlletins i octavetes i la ines-
timable ajuda d’una estructura 
que va col·laborar en la sortida 
clandestina cap a l’exili.

CCOO, majoritàriament, així com 
els sindicats universitaris FUDE i 
SDEUB, van ser els artífexs del 
gran salt qualitatiu en la lluita 
contra la dictadura. Entre el 23 
d’abril i el 20 de desembre del 
1964 i 1976, el TOP va dictar 
3798 sentències, d’elles 1294 
(34%) en els anys 1974/75 i 76, 
que denoten el gran augment 
d’oposició al règim i el poten-
cial de canvi que significaven.                                                                                                        
(En la 1a o 2a setmana de maig 

del 1968, la revista “Cambio 
16” va publicar una entrevista a 
l’ambaixador dels EUA en la que 
ja preveïa la necessitat de canvi 
del franquisme. La malaltia del 
dictador i la seva oportuna mort, 
possiblement van evitar el canvi 
de règim més gran que la burgesia 
més intel·ligent volia evitar).
En aquest periode l’església ca-
tòlica assumeix la Declaració 

Universal dels Drets Humans de 
les NN.UU. a través de l’encíclica 
“Pacim in Terris”  (abril del 1963) 
apartat “Senyals dels temps” 
(143);  i donar suport a les “Rela-
cions entre catòlics i no catòlics” 
(157). Aquesta encíclica va ser 
donada a conèixer 43 dies abans 
de la mort d’en Joan XXIII i ja 
greument malalt.

Les coincidències entre les línies 
programàtiques de CCOO: “Front 
el futur del sindicalisme”, apartats 
2, 5 i 7 de data 31 de març del 
1966 i a la introducció del text 
de “Què són les Comissions?” de 
juny del 1966, van motivar que en 
gran mesura, tant els treballadors 
com els seus advocats duessin a 
terme, uns les seves lluites i altres 
les seves defenses, prenguessin 
com a referència les distintes 
encícliques papals, i sobretot i en 
particular per la immediatesa de 
les del Papa Joan XXIII, “Pacem 
in Terris” de la que ja hem fet 
referència i “Mater et Magistra 
(A tots els treballadors del món)”, 
publicada el 15 de maig del 1961 i 
que actualitzava la del Papa Lleó 
XIII “Rerum Novarum (Sobre la 
situació dels treballjadors)”, publi-
cada el 15 de maig del 1891.

Què justifi ca la major acollida de 
les encícliques papals a la pròpia 
Declaració dels Drets Humans?

1) En “Pacem in Terris” estan 
implícitament recollits.
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1/%#.18#".#1.4+/].#
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2)L’Estat espanyol es declarava 
catòlic, la qual cosa convertia en 
una enorme contradicció el seu 
comportament atacant persones 
que demanaven i defensaven allò 
que les encícliques recollien. 
Aquesta situació aguditzava les 
contradiccions església-fran-
quisme.

3)La dictadura va reprimir amb la 
mateixa ràbia creients i no creients.

4)L’Alt Comissionat de les 
NN.UU. per  als DD.HH. no po-
den intervenir de mutu propi ni 
petició de part. Han de ser tercers 
països o organitzacions qui ho 
sol·licitin. I el govern dels EUA 
no ho permitia.

Recuperant la introducció sobre 
l’espai i el temps, és fàcil com-

prendre perquè durant el periode 
històric que inclou des de la 
proclamació dels DDHH per la 
NN.UU. fi ns a la fi  de la dictadura 
del general Franco, es fes  més 
insistència a les encícliques, ja 
que “Pacim in Terris” ja la incloïa 
explícitament. 
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La sola existència d’un grup 
d’organitzacions i persones que 
és reclamen víctimes de l’Estat i 
que assenyalen que la impunitat 
i el terror formen part estructural 
d’un sistema polític, són evidèn-
cia clara de la inexistència de 
democràcia en un país.

Malgrat que l’ús d’estratègies de 
terror utilitzades de manera siste-
màtica contra el moviment social 
i polític d’oposició, és potser la 
característica més evident d’un 
estat de coses injust, caldria 
assenyalar d’altres elements 
estructurants del sistema polític 
colombià que en suma permeten 
afi rmar que lluny de ser un estat 
democràtic, el colombià és un 
estat terrorista.

En parlar de Colòmbia és freqüent 
escoltar que és la “democràcia 
més estable i antiga de la regió”. 
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Aquesta afi rmació se sosté sobre 
la inexistència de règims militars 
de facto en moments en els que en 
la majoria de països de l’Amèrica 
Llatina vivien dictadures. La 
realitat és que des del poder ci-

vil s’ha construït no només una 
bastimentada legal de persecució 
al moviment social i d’oposició, 
sinó que aquest s’ha mantingut 
en un discurs legitimador de l’ús 
de la força en el control de la pro-
testa social, fent de la violència 
l’única resposta als reclams de 

millors condicions de vida per als 
pobladors. Des de l’actuació de 
governs civils, elegits en proces-
sos electorals formals, s’ha atacat 
de manera criminal qualsevol 
expressió política dissident als 
poders bipartidistes establerts. 
Aquesta situació es manté fi ns al 
dia d’avui.

Tampoc no es pot donar de banda 
que la repressió ha estat la millor 
eina per mantenir i aprofundir un 
model econòmic excloent, que 
prioritza les forces del mercat so-
bre els drets de la població, i que 
des del 1990 ha permès la imple-
mentació del neoliberalisme. 

En la present ponència s’enuncien 
breument alguns elements carac-
terístics de l’Estat colombià i de 
les seves estructures polítiques, 
que permeten afi rmar la inexis-
tència d’un sistema polític  demo-
cràtic i modern, així com algunes 
de les seves conseqüències, es 
descriu el paper que estan jugant 
les diferents expressions del mo-
viment social i polític  alternatiu, 
i per últim, algunes propostes que 
des del moviment de Víctimes 
de Crims d’Estat s’estan cons-
truint, en particular dirigides al 
canvi d’estructures de poder que 
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garanteixen la no repetició dels 
horribles crims dels que ha estat 
víctima el poble colombià. 

El punt d’anàlisi del que es par-
teix és que l’Estat representa el 
sector que té al seu favor la corre-
lació de forces, i que expressa en 
la seva estructura, els interessos 
econòmics i polítics dels sectors 
dominants. En aquest sentit, a Co-
lòmbia l’estat expressa un model 
econòmic determinat, que afavo-
reix l’enriquiment de determinats 
sectors i les estructures polítiques 
busquen la permanència del statu 
quo.

Tot i que a Colòmbia hi ha de 
manera formal les premisses bà-
siques d’un estat modern, els fets 

contradiuen la teoria. Reformes 
com la distribució democràtica 
de la propietat rural, la secula-
rització de l’estat, la divisió i el 
control entre les branques del 
poder públic, i la supremacia del 
poder civil sobre el militar han 
quedat ajornades dramàticament. 
Situació que lluny de resoldre’s 
per avançar en la solució dels pro-
blemes estructurals que van donar 
origen al confl icte armat intern, 
amb les polítiques antiterroristes i 
militarització creixent de la socie-
tat, aprofundeix en els problemes 
estructurals de Colòmbia. 

7g"Bb.b- Da7a0h^`N-d_-"Bb.b-
._b^G"0aD9`b^D-^-D9^0^_.7

A continuació es descriuen breu-
ment algunes característiques del 
sistema polític  colombià.

-Presidencialisme i predomini 
del poder executiu sobre les al-
tres branques del poder públic. 
La història de les institucions 
polítiques colombianes han estat 
cenyides a l’excessiu presidencia-
lisme i la ingerència de la branca 
executiva en les altres branques 
del poder. Actualment el Presi-

dent de la República incideix en la 
conformació de les ternes per als 
magistrats de les altes corts1), així 
com en la terna per al Defensor 
del Poble2), a més, la major part 
de la història recent, a Colòmbia 
s’han aprovat permanents estats 
d’excepció, en els que l’Executiu 
ha tingut la facultat no només 
de retallar la vigència de certs 
drets polítics, sinó la de realitzar 
modificacions en l’estructura 
dels poders públics i dictar altres 
normes, suplantant de fet el legis-
latiu. Aquesta fi gura s’ha enfortit 
amb el president Àlvaro Uribe en 

la mesura en què ell, en els seus 
actes de govern, ordena deten-
cions, obertura d’investigacions, 
absol delinqüents i qüestiona les 
decisions judicials.

-Legitimitat de l’estat i absència 
de condicions de vida digna de 
la població. La tradició jurídica 
i política parla de la legitimitat 
en l’ús de la força i com aquesta 
radica en l’existència d’un ordre 
just. L’adequació permanent de 
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la legislació interna en bene-
fici dels interessos dels grans 
grups econòmics i les condicions 
creixents de pobresa de la pobla-

ció són evidència de l’existència 
d’un ordre social injust. La total 
inexistència de garanties per a 

l’organització social i l’exercici 
de l’oposició política que se sos-
tenen sobre les dades de desapa-
ricions, amenaces i assassinats de 

líders populars, del que en reten 
compte les estadístiques ofi cials 
i d’organismes multilaterals, així 
com les denúncies realitzades 
des de les organitzacions socials, 
reten compte d’això. 

-No hi ha monopoli de les ar-
mes i de l’aparell repressiu per 
part de l’Estat. Històricament el 
tractament que ha rebut la protes-
ta social a Colòmbia ha estat la 
d’“amenaça a l’ordre públic”. Això 
ha permès la construcció d’un dis-
curs legitimat des de l’establiment 
que relaciona qualsevol expressió 
de mobilització popular amb la 
insurgència. L’existència d’elits 
polítiques i econòmiques que no 
han estat disposades a resoldre les 
greus problemàtiques d’injustícia 
i desigualtat en el país han estat 
acompanyades del militarisme i 
la repressió, pràctica antidemo-
cràtica que ha estat encoratjada 
i amb el suport pel govern nord-
americà. 

A Colòmbia les teories de segure-
tat nacional3)  i d’enemic intern 4)

es van desenvolupar des del poder 
civil, sense que fos necessària 
l’existència d’una dictadura mi-
litar per a la seva aplicació. 

Els mecanismes il·legals de re-
pressió contra els camperols 

ja havien estat utilitzats pels 
gamonals i grans terratinents, 
permetent l’apropiació violenta 
de zones senceres del país5). Les 
actuacions d’aquests grups delin-
qüencials es van fer a l’empara 

de l’estat i dels factors privats de 
poder, però és a partir de la im-
plementació de les directrius de 
seguretat nacional – en la lògica 
de “treure l’aigua al peix” - que es 
fa sistemàtic l’ús de la violència 
política contra les organitzacions 
socials i populars, i els potencials 
grups polítics d’oposició. 

 
Els mecanismes de terror han es-
tat acompanyats per una justícia 
inoperant. La impunitat supera 
el 99% en les violacions greus 

als drets humans i crims de lesa 
humanitat.
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L’ús del terror per part de l’Estat 
colombià, que també ha in-
clòs mecanismes legals com la 
criminalització de la  protesta 
social, les detencions massives 
i arbitràries, l’estructura judi-
cial que empara la impunitat, la 
justícia penal militar, els llistats 
d’intel·ligència militar del que es 
nodreixen les llistes d’extermini, 
i l’ús de grups paramilitars, 

han construït un eficaç apa-
rell de dissuasió i d’eliminació 
d’estructures organitzatives i 
polítiques senceres7). 

En el desenvolupament de la 
lluita antiterrorista dels que el 

govern colombià n’és el primer 
promotor a l’Amèrica Llatina, 
ha signifi cat un augment de la 
repressió a la lluita social. Les 
veus ofi cials insistentment posen 
el moviment social al costat dels 
“terroristes”, justificant l’atac 
legal i paralegal als seus líders, 
desconeixent de tall la justícia 
de les exigències socials de 
millorament de les condicions 
vitals i de defensa dels recursos 
naturals, que venen sent lliurats 
a les multinacionals per a la 
seva explotació, comprometent 
l’existència no només de po-
bles originaris, de comunitats 
camperoles i afro-colombianes, 
sinó fi ns i tot la biodiversitat i 
l’harmonia amb l’entorn.

La vinculació de funcionaris 
d’amplis sectors de les branques 
del poder públic a Colòmbia amb 
el paramilitarisme i els negocis 
il·lícits, així com la corrupció 
imperant en la gestió dels recur-
sos públics, l’ús de l’Estat per 
a finalitats privades, permeten 

afi rmar fi ns i tot que a Colòmbia 
s’ha gestat un Estat mafi ós.

"7-C.C"9-G"-7"B-a94._^bi.D^a_B-
BaD^.7B-^-G"-7.-77d^b.-CaCd7.9-
"_- 7.- Da_Bb9dDD^j- G"- 7.- G"f
0aD9`D^.

L’ús extensiu i sistemàtic del te-
rror contra totes les expressions 
d’inconformitat social a Colòm-
bia, ha portat a  una qualifi cació 
política del teixit social. En 
aquest sentit, tot i que les rei-
vindicacions populars inclouen 
en un primer moment la millora 
de les condicions reals de vida 
(de condicions laborals dignes, 
distribució democràtica de la 
propietat de la terra, enfortiment 
de la funció social de l’Estat, 
defensa de territoris i de recursos 
naturals) han estat incorporats 
a l’agenda social exigències de 
transformacions democràtiques 
en el règim polític.

Dins de les banderes de lluita 
s’hi inclouen la solució política 
negociada al confl icte armat, la 
desaparició dels esquadrons de 
la mort, l’exigència del reco-
neixement de la legitimitat de 
les organitzacions sindicals, cam-
peroles, estudiantils, de dones, 
indígenes, de víctimes, etc., i de 
la seva importància en un siste-
ma que s’anomeni democràtic; 
la vigència dels drets humans, 
la independència de la branca 
judicial, entre altres. 

Des del moviment  popular es 
reconeix que els grups guerri-
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llers van tenir el seu origen en 
l’estructura injusta del sistema 
polític i econòmic nacional, i 
que només la solució de fons a 
aquesta problemàtica permetrà la 
solució real del confl icte intern. 
D’aquesta solució en forma part 
també la construcció d’un model 
econòmic que giri al voltant de 
la satisfacció dels drets humans 
de la població.

Les reivindicacions polítiques 
dels sectors socials van més enllà 
de les reivindicacions particulars. 
Les transformacions democràti-
ques a Colòmbia tenen relació 
directa amb la supervivència del 
moviment social. 

Les garanties de la no repetició 
dels crims de lesa humanitat i 
de les violacions greus als drets 
humans formen part de la cons-
trucció d’una veritable democràcia 
a Colòmbia, i no la seva existèn-
cia merament formal, en la que 
l’exercici de la democràcia es fa 
fent una crida a participar en les 
votacions per a elegir a aquells que 
ocupen els alts càrrecs nacionals i 
regionals, perquè fi ns i tot aquest 
sol exercici ha estat tenyit de sang, 
ja que els polítics tradicionals tam-
bé han utilitzat el terror per fer-se 
els càrrecs d’elecció popular8).
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Reivindicacions generals que 
es relacionen amb la democra-

tització de l’Estat colombià 
i que busquen la no repetició 
dels crims contra la humanitat, 
es relacionen amb: la depuració 
dels informes de seguretat dels 
organismes d’intel · l igència 
de l’Estat, que excloguin els 
lluitadors socials i defensors 
de drets humans, que són en 
aquests llistats amb ocasió de 
la seva activitat de política de 
defensa dels drets polítics i 
civils i dels DESC; garantir les 
condicions de la independèn-
cia i autonomia de la branca 
judicial i en particular les que 
permetin la seva actuació de 
sanció i investigació de les 

greus violacions als drets hu-
mans; garanties efectives per a 
l’oposició política (que inclou 
l’accés a recursos econòmics i 
als mitjans de comunicació) i a 
la mobilització social; elimina-
ció de la justícia penal militar 

i judici dels delictes comesos 
per la força pública per part de 
la justícia ordinària.

Les següents propostes estan 
contingudes en un projecte de llei 
radicat l’any anterior en el Con-
grés, construït en el MOVICE9), i 
que formen part de l’estratègia de 
no repetició10).

-Elevar a rang constitucional els 
drets de les víctimes a la veritat, la 
justícia i la reparació integral.

-Pèrdua del dret a ser elegit de 
qualsevol persona que hagi estat 
condemnada per comissió de de-

lictes greus contra la humanitat.

-Prohibició expressa als funciona-
ris públics de tolerar, consentir ex-
pressa o tàcitament, donar suport, 
afavorir, instigar, col·laborar o 
participar en la creació, promoció 
o activitats de grups paramilitars. 
La sanció inclou la pèrdua de drets 
polítics. 

-Prohibició sense excepció de 
qualsevol delegació, per via exe-
cutiva o legal, de la força pública 
a particulars, i en especial a grups 
paramilitars i mercenaris, així com 
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l’actuació encoberta d’agents esta-
tals en nom d’aquests grups.

-Retornar el monopoli de la força 
a l’Estat. És un component fona-
mental de les víctimes de crims 
contra la humanitat i genocidi. 

-Separar del servei de qualsevol 
membre de la força pública del 
que hi hagi indicis d’haver tolerat, 
consentit expressament o tàcita-
ment, recolzat, afavorit, promogut, 
instigat, col·laborat o participat 
en la creació o activitats de grups 
paramilitars.

-Els vincles establerts pels mem-
bres de la força pública amb els 
grups paramilitars, sota cap cir-
cumstància, poden ser considerats 
com a delictes relacionats amb el 
servei, per tant, no poden ser inves-
tigats per la justícia penal militar. 

-Sota cap circumstància els 
particulars poden substituir 
la força pública. En cap cas 
es pot autoritzar la tinença i 
portada d’armes de guerra o 
d’ús privatiu de la força pública 
als particulars. De la mateixa 
manera, prohibir la delegació 
a particulars de la prestació 
del servei de seguretat, o la 
participació de civils en acti-
vitats d’intel·ligència militar 
i policial.
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És per a mi un honor i un privilegi 
el poder dirigir-me a vosaltres. 
M’alegro de la possibilitat que 
se m’ha ofert de poder parlar de 
l’experiència del meu sindicat en 
la lluita contra les discriminacions 
en el món del treball i al mateix 
temps conèixer-ne d’altres que es 
produeixen sobre la qüestió dels 
drets dels treballadors.

M’expresso, doncs, com a sin-
dicalista de la Unió General de 
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Treballadors Algerians, la més 
històrica de les organitzacions 
sindicals algerianes i la més im-
portant amb una mica més d’1,6 
milions d’afi liats dels quals uns 
150.000 són dones.

Abans d’abordar el tema d’aquesta 
trobada, permeteu-me dir-vos tan 
sols unes paraules sobre el meu 
país, Algèria, que ha evolucionat 
aquests darrers anys en un context 
sociopolític difícil.

Ho sabeu, Algèria ha viscut durant 
més d’una dècada una situació de 
vulnerabilitat extrema, marcada 
per una crisi econòmica sense 
precedents, a la qual s’hi ha afe-
git el dolor i la por exercits per 
un integrisme islamista inhumà 
que ha determinat sense penedi-
ment les seves millors criatures 
(intel·lectuals, metges, periodistes, 
joves, dones, nens...).

El poble algerià i sobretot els 
treballadors i les treballadores 

han expressat un refús clar a la 
destrucció de la seva eina de tre-
ball i l’intent de fer fracassar la 
república.

Cal precisar, però, que una part 
important de la responsabilitat de 
la tragèdia algeriana incumbeix 
també determinades potències 
estrangeres que han acollit, for-
mat i acompanyat proporcionant 
armament fi ns a Algèria centenars 
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d’il·luminats, assistint-los políti-
cament i amb mitjans en el seu 
objectiu de destrucció d’Algèria.

L’objectiu que se cerca és la 
paralització i la seva eliminació 
de l’escena internacional, mentre 
això sigui possible, submergint la 
seva població en el caos. Per altra 
banda i com que les desgràcies no 
venen mai soles, el meu país ha 

patit també al nord un terratrèmol 
de gran magnitud i inundacions 
mortíferes, causant la pèrdua de 
milers de persones i deixant-ne 
moltes sense aixopluc.

Actualment, Algèria es recupera a 
poc a poc dels seus entrebancs i, 
sobre el pla econòmic, les exporta-
cions d’hidrocarburs rauen com a 
principal motor de l’economia, i els 
índex macro fi nancers per a l’any 
2008 confi rmen un superàvit.

No obstant, les Indústries Manu-
factureres, especialment l’agro-
alimentària i les de la pell i la 
roba, estan en greu crisi a causa 
de l’existència de productes im-
portats i dels aparells de producció 
nacional obsolets.

A més, hem passat d’una economia 
dirigida a una economia de mercat 
amb tot el que això comporta de 
desreglamentació, especialment 
per l’abandonament de les feines 
permanents i la sistematització de 
les feines temporals.
 
I aquestes grans transformacions 
econòmiques han generat tensions 
que s’han focalitzat sobretot en les 
dones, realitzant l’escàs treball, 

precari i no assegurat, exposant 
milers de dones a l’assetjament 
sexual en l’entorn professional 
i amb el xantatge com a contra-
partida.

La feminització creixent de la mà 
d’obra constitueix actualment a 
Algèria una realitat sorprenent.

Aquesta presència en el món del 
treball no només està dirigida pels 
factors o les obligacions econò-
miques sinó també per una nova 
percepció i aspiració de la dona 
sobre el paper i el lloc que elles 
volen ocupar a la societat. Es trac-
ta realment d’un actor econòmic el 
que les dones intentin sobresortir 
actualment en el món del treball.

Elles ja han demostrat anterior-
ment les seves capacitats per im-
posar respecte, ja que han donat la 
sang per la independència del país 
i s’han enfrontat al terrorisme isla-
mista atès que es tracta de salvar 
la nostra república.

Gràcies a la generalització de 
l’ensenyament, una gran majoria 
ha accedit als estudis; aprofi tant 
els avantatges que l’ensenyament 
els podia oferir, els ofi cis en tots 

els sectors, amb una predilecció 
en el sector de l’educació, la 
sanitat, l’audiovisual, la magis-
tratura i alguns d’altres sectors 
que fins ara estaven reservats 
als homes com són l’exèrcit, la 
policia, el transport ferroviari, 
l’hostaleria, etc.
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La treballadora actual reclama 
del sindicat que li reconegui la 
importància i la qualitat del treball 
de la dona i la seva contribució a 
l’economia nacional, que vetlli 
perquè se’ls respectin els drets 
normatius i que situï en el nucli 

de la seva acció la qüestió de la 
igualtat de possibilitats entre els 
homes i les dones en el treball i 
en el sindicat en el qual malgrat 
tot segueix relegada a funcions de 
segon terme.

Que vetlli pel seu honor i que 
aporti respostes a les seves pre-
ocupacions:

-Com viure dignament quan es 
tracta d’una dona que necessita 
una feina i no la troba?
-Com conciliar vida professio-
nal i vida familiar quan hi ha 
manca de llars d’infants?
-Com tenir ambició professional 
quan persisteix un context social 
hostil per a l’accés a llocs de 
responsabilitat?
-Com fer-se respectar quan 
és substituta, no declarada o 
contractada amb contracte tem-
poral?

Aquestes són algunes de les pre-
ocupacions de les treballadores i 
és justament per trobar respostes 
a aquestes inquietuds que la meva 
organització planteja la qüestió de la 
igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones al nucli del combat sindical i 
també com a la seva raó de ser.
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Aquest principi forma part d’un 
debat sindical apassionat, ja que 
són sempre les dones sindica-
listes les que pràcticament soles 
s’han organitzat per defensar el 
seus drets, exercir determinada 
infl uència, canviar les mentalitats i 
combatre els persistents obstacles 

cap a la plena igualtat; i encara 
són elles les que elaboren i sug-
gereixen les polítiques en matèria 
de formació sindical per tal de 
sensibilitzar les treballadores en 
els seus drets i sobre la manera 
d’exercir-los.

I és just que la UGTA militi per un 
principi fonamental, el de comba-
tre les desigualtats i la marginació, 
millorar les condicions de vida i 
de treball dels treballadors i tre-
balladores i construir un sindicat 
modern.

Però el context actual ens situa 
davant de problemes complexos, 
les conseqüències dels quals estan 
encara reabsorbides: es tracta de 
posar al centre de la lluita sindical 
nombroses prioritats, esmento per 
exemple:

-Un terrorisme residual que 
persisteix arreu per l’existència 
de focus de violència i de mort 
amenaçant la vida d’homes i de 
dones, així com les seves eines 
de producció.
-Una crisi econòmica que ha 
posat en entredit un cert nombre 
d’experiències en les que els 
programes de privatitzacions de 
l’empresa econòmica pública són 
responsables de la reducció de 
milers de treballadors i el creixe-
ment considerable del nombre de 
jubilacions anticipades.
-Un front social en eferves-
cència per l’erosió del poder 
adquisitiu de les famílies, lligat 
a una economia en crisi.
-Un treball informal, veritable 
fenomen social, derivat de fei-
netes de subsistència.
-L’atur dels joves i de les dones, 
que encara persisteix.
-Abandonament del treball in-
defi nit i la sistematització dels 
contractes temporals, exposant 
els treballadors i les treballa-
dores a una pressió intolerable 
de xantatge i precarietat en un 
entorn hostil per a l’exercici del 
dret a l’activitat sindical.
-Un fenomen d’immigració 
clandestina per mar en embar-
cacions lleugeres anomenades 
“harraga”.
-Inversors estrangers suposada-
ment portadors d’esperances, 
que triguen a venir, excepte el 
sector d’hidrocarburs, alguns 
segments de telefonia i la gestió 
d’hotels de luxe.

A tot això s’hi ajunta la qüestió 
dels drets de la dona treballadora. 
El que pateixen les treballadores 
algerianes són els prejudicis ne-
gatius, que entren en contradicció 
amb les disposicions contingudes a 
la constitució i el dret al treball.

La discriminació, cal precisar-ho, no 
la trobem en els salaris, però sí en el 
desenvolupament i en l’evolució de 
la carrera professional, especialment 
en el sector privat.

El mitjà professional, minat per les 
pràctiques discriminatòries, que 
les sindicalistes qualifi quem de 
discriminació indirecta, discreta, 
ensolapada i que es manifesta per 
comportaments que obstaculitzen 
la participació igualitària entre 
dones i homes.

Sapigueu que actualment encara, 
a titulació igual i competència 
igual, les dones i els homes no 
tenen mai la mateixa trajectòria 
professional. 

En una contractació o davant una 
vacant en un lloc de treball, es conti-
nua preferint un home a una dona. 

Per altra banda, l’accés a llocs de 
responsabilitat no és una excepció, 
ja que se segueix pensant que les 
dones no serveixen per a dirigir, ni 
estan fetes per al comandament.  I és 
per als milers de titulades el famós 
“sostre de vidre”, aquesta barrera 
invisible que impedeix les dones 
i els homes avançar en la carrera 
professional al mateix ritme.

L’assetjament sexual en el mitjà 
professional es manifesta també 
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com una amenaça en la promoció 
de les dones, i és l’atemptat més 
intolerable a la dignitat i a l’honor 
de les treballadores. Efectivament, 
gràcies a la mobilització militant 
hem trencat el tabú que envolta 
aquest fenomen, i el 2004 vam 
obtenir una esmena al codi penal 
que ho penalitza.

Evidentment, Algèria ha ratifi cat 
nombrosos mitjans internacionals 
de l’OIT, especialment el conveni 
100 sobre la igualtat de salari, els 
convenis 111 contra les discrimi-
nacions, així com la de les nacions 
unides: la CEDAW.

D’altra banda, la constitució alge-
riana i la legislació nacional no ma-
nifesten cap tipus d’ambigüitat pel 
que fa a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones.

Però legislar i ratifi car no ho és tot, 
més enllà de les lleis calen altres 
mecanismes de posada en marxa 
per tornar concretament i efecti-
vament al principi d’igualtat en el 
treball, calen polítiques voluntaris-
tes ofensives per canviar la realitat 
i les pràctiques negatives; per què, 
com emancipar-se del model de 
vida tradicional si hi segueix ha-
vent els obstacles a la participació 
econòmica de les dones?

Treballarem en la meva organitza-
ció per fer efectiu l’article 4 de la 
CEDAW, que invita les signants 
del conveni a adoptar mesures 
temporals per fomentar la paritat, 
ja que estem convençudes que 
la política de quotes pot ser un 
accelerador del procés de trans-
formació de les mentalitats.

Donem suport a la formació 
sindical i a les campanyes de 
sensibilització, per enfortir la 
capacitat dels nostres elegits i 
permetre’ls mesurar els avan-
tatges de la sindicalització i 
de la integració de les dones al 
sindicat.

A Algèria la qüestió de la igualtat 
segueix sent un tema central, difí-
cil, delicat; es poden trobar deter-
minades sensibilitats retrògrades, 
ja que la divisió tradicional dels 
rols persisteix de manera profun-

da i està arrelada en els usos i els 
costums.

Però no tenim altra elecció que 
prosseguir amb aquesta acció 
conforme als objectius estratè-
gics de la promoció del treball 
decent, des del moment en què 
comptem amb un arsenal jurídic 
incontestable: la llei fonamental 
algeriana, la llei del treball i els 
convenis de l’OIT ratificats, així 
com el conveni multilateral: el 
conveni anomenat de Copenha-
gue del 1979 sobre l’eliminació 
de qualsevol discriminació pel 
que fa a la dona CEDAW.

Ja que la lluita contra les discri-
minacions és un combat fona-
mental que ens preocupa a tots, 
és indissociable de la lluita con-
tra la injustícia i la pobresa. Al 
meu sindicat considerem que no 
hi ha descans mentre no haguem 
eliminat aquests obstacles que 

s’oposen al ple reconeixement 
de la igualtat entre els homes i 
les dones. En això hi va la credi-
bilitat de la nostra organització 
i el grau de democràcia que s’hi 
practica.

L a  t o l e r à n c i a ,  e l  r e s p e c -
te a la diferència, la igualtat 
d’oportunitats de treball, con-
cerneixen els drets fonamentals 
i la dignitat de cadascun de 
nosaltres.

Us agraeixo la vostra atenció.
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Àngels Martínez Castells- Bon 
dia, Samir Amin, és un plaer que 
sigui a Barcelona entre nosaltres. 
Hi ha moltes coses que ens agra-
daria saber de vostè i del seu pen-
sament, però una de les qüestions 
importants i per la qual comença-
rem l’entrevista és la defensa que 
fa del socialisme. Una de les 
coses que més m’ha agradat del 
que li he llegit és que de la ma-
teixa manera que no anomenem 
al capitalisme post-feudalisme, 
moltes persones s’obstinen a 
anomenar el que ve després del 
capitalisme com a post-capi-
talisme en lloc d’anomenar-lo 
simplement socialisme? Ens ho 
podria explicar?

Samir- Sí, bon dia, gràcies per 
aquesta entrevista, moltes grà-
cies Àngels. S’han de dir les co-

ses pel seu nom: post-capitalisme 
no queda clar què vol dir. 

Un règim, un sistema post-capi-
talista un se’l pot imaginar encara 
pitjor que el capitalisme. Nosal-
tres volem un post-capitalisme 
millor que el capitalisme i no hi 
veig un altre nom per donar-li 
que el nom històric que se li ha 
donat, és a dir, socialisme.

Per què el socialisme no té al-
ternatives? La senyora Thatcher 
deia del capitalisme: “no hi ha 
cap altra alternativa que el ca-
pitalisme”. I jo dic, no hi ha cap 
altra alternativa que el socialis-
me. Socialisme o barbàrie, com 
deia la Rosa Luxemburg ara fa 
un segle.

Per què el socialisme? Perquè 
hem arribat a un estadi en el 
desenvolupament del capitalis-
me en què un grapat de mono-
polis, anomenem-los oligopolis 
si voleu, un grapat de grans 
grups fi nancers industrials inte-
grats controla gairebé totes les 
decisions fonamentals. No hi 
ha la possibilitat de pensar un 
sistema post-capitalista millor 
sense abolir la propietat priva-
da d’aquests grans grups, que 
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controlen el 90% de la decisió 
econòmica social i política a es-
cala mundial arreu. No hi ha cap 
altra alternativa que expropiar 
aquesta propietat privada que al 
cap i a la fi  és un bé comú. I per 
què? Perquè tenim l’evidència 
que hi ha un confl icte fonamen-
tal  entre els interessos privats 
dels qui controlen els oligopolis 
i l’interès públic, l’interès dels 
pobles, l’interès dels treballa-
dors. Cal reconèixer-ho. I abolir 
aquesta propietat privada no vol 
pas dir fer un estatisme també 
horrible. Vol dir entrar a la llarga 
construcció de la socialització de 
la propietat dels grans mitjans 

de producció, i això s’anomena 
socialisme.

El socialisme ja compta amb una 
història al seu darrera, la història 
del socialisme utòpic, la història 
del marxisme, la història de la 
Primera Internacional, la història 
posterior de les Internacionals 
successives incloent la història 
de les seves desviacions, de 
les seves degeneracions, fi ns i 
tot els seus crims. No hi ha cap 
història en què una banda sigui 
exclusivament positiva. Hem 
d’intentar seguir aquesta història 
fent-ho millor, així ho espero. No 
es tracta de rehabilitar el terme 

socialisme tot agitant bande-
res vermelles, sinó que cal fer 
entendre que no hi ha cap altra 
alternativa realment humana que 
respongui al que demanen els po-
bles, al que volen especialment 
els joves, un món millor, un món 
en què un se sent més lliure, un 
món en què la personalitat es 
pugui desenvolupar més.

El vell Marx va escriure moltes co-

ses sobre aquests problemes. Crec 
que també s’hauria de rellegir i 
comprendre que la fórmula defi -
nitiva del socialisme no ha estat 
descoberta en un moment donat i 
no hem de fer més que aplicar-la, 
és una creació constant.

Àngels- M’ha agradat molt 
que parlés de socialisme o 
barbàrie, l’antiga frase de la 
Rosa Luxemburg. També he 
llegit de vostè una altra frase: 
DAVOS o CAOS, tot i que 
aquesta afi rmació pertany als 
qui creuen que la història ha 
acabat amb la mundialització. 
I això em porta a les crítiques 
que venen del feminisme a 
l’home de Davos.

L’home de Davos no és només 
aquest ésser excessivament 
neoliberal que creu en el mer-
cat per damunt de tot, que el 
mercat s’autoregula i que el 
mercat sortirà triomfant, sinó 
que deixa de banda una part 
molt important de la població 
que són les dones, i les aporta-
cions que les dones fan al món, 
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a la societat i al progrés. És per 
això que en aquesta alternativa 
al socialisme que vostè proposa 
hi veig, en part, una ampliació 
enorme de la democràcia, de 
dur la democràcia econòmica 
i social a primer pla, és a dir, 
a l’avantguarda de les neces-
sitats socials. Està d’acord en 
què el socialisme que vostè pre-
senta és de fet una extensió de 

la democràcia cap als àmbits 
als que malauradament avui en 
dia encara no ha arribat?

Samir- Per a mi, i no només per 
a mi sinó també per als nostres 
precursors socialistes, des dels 
socialistes utòpics passant per 
en Marx i altres després d’ell i 
les internacionals successives de 
grau divers, socialisme i demo-
cràcia són sinònims. No es pot 
pensar en socialisme sense de-
mocràcia, la qual cosa no vol dir 
que les forces socialistes sempre 
hagin estat democràtiques en la 
pràctica. I el socialisme implica, 
exigeix, democràcia. Però quina 
democràcia? Això s’hauria de 
discutir.

La fórmula de la democràcia 
que se’ns proposa per part de 
les forces polítiques dominants, 
és a dir les forces del capital mi-
tjançant no només els portaveus 
polítics de dretes sinó també, 
malauradament, una bona part 
de l’esquerra, mitjançant els mi-
tjans de comunicació dominants, 
mitjançant el discurs repetitiu, 

és una fórmula d’expressió que 
redueix la democràcia a, simple-
ment, el reconeixement del mul-
tipartidisme i a l’organització i 
la convocatòria d’eleccions més 
o menys honestes, més o menys 
correctes. No és inútil del tot, 
però sí totalment insufi cient. La 
democràcia no té cap sentit si 
no s’associa al progrés social, ja 
no dic ni tan sols al socialisme, 
mesuro les meves paraules, al 
progrés social. La democràcia no 
ha fet progrés en la Història, les 
conquestes democràtiques són 
sempre refermades en moments 
revolucionaris, en els moments 
de canvis socials en favor de les 
classes populars. La democràcia 
burgesa, després de tot, ha estat 
conquerida per la burgesia contra 
l’antic sistema de l’aristocràcia. 
La democràcia popular, la de-
mocràcia del poble, no es farà 
sinó és per la conquesta contra el 
capital dominant. Així, democrà-
cia ha d’estar associat a progrés 
social i no dissociat tal com ho 
està en les fórmules actuals.
Hores d’ara, la pràctica de la 
democràcia, quan n’hi ha, no tan 
sols està dissociada del progrés 
social, sinó que, ho veiem en els 
fets, està associada a les regres-
sions socials. Aquesta democrà-
cia perd la seva legitimitat i la 
credibilitat; això es tradueix en 

una mena de caricatura: vosaltres 
podeu a Espanya i altres països 
votar més o menys correctament, 
més o menys lliurement, no hi 
ha cap policia rere vostre per 
donar-vos el sobre que s’ha de 
posar dins l’urna, però encara 
que vosaltres voteu blanc, voteu 
blau, voteu roig, voteu rosa, 
voteu verd, el resultat és el ma-
teix: el no res. Ës a dir, que el 

Parlament es reuneix i diu que no 
poden fer res perquè és el mercat 
el qui decideix.

Aleshores l’elector podria dir: se 
m’està tractant com a un ciutadà 
o potser com a un imbecil, o 
simplement com a un especta-
dor, un consumidor de política 
que es fa sense que jo sàpiga 
com pels qui controlen aquest 
mercat, és a dir, els oligopolis 
dels que parlaré després. No dic 
que els drets democràtics no han 
estat conquerits, els drets no han  
estat mai concedits, els drets 
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han estat conquerits pels treba-
lladors. Jo no dic que aquests 
drets no representin res, no dic 
això, representen molt però són 
insufi cients. Aleshores, les noves 
fórmules segueixen ideant com 

associar la pràctica democràtica, 
la democràcia, amb el progrés 
social. I bé, jo diria que és im-
possible si es considera que la 
propietat privada en totes les 
seves formes és intocable i de-
fi nitiva per a l’eternitat, perquè 

això voldria dir que el capitalis-
me és aquí per a l’eternitat com 
deia la senyora Thatcher i com 
diuen altres amb “la Història 
ha acabat”. Associat al progrés 
social, això vol dir proclamar 
altres drets: el dret a la vida, a 
l’alimentació, a l’habitatge, al 
treball, a l’educació gratuïta per 
a tots els nens i, en defi nitiva, el 
dret a la sanitat, etc.

No n’hi ha prou amb proclamar 
aquests drets en una bonica carta 
de declaracions dels drets, cal 
també pensar les fórmules polí-
tiques i institucionals que en per-
meten l’exercici efectiu i es vegi 
aleshores que la posada en marxa 
efectiva d’aquests drets implica 
la regulació de la propietat pri-
vada en determinats àmbits, i 
l’abolició de la propietat privada 
en determinats àmbits, i sempre 
la socialització. L’elecció és la 
socialització, ja que el que fa el 
mercat és desposseir l’individu 
del seu caràcter de ciutadà per 
fer-ne un consumidor amb el dret 
dels consumidors, i jo no sé ben 
bé què és el que això vol dir.
El dret dels consumidors és el 
dret que els dóna la seva cartera, 
òbviament. A la realitat, però, 
aquest ciutadà està desposseït 
de la ciutadania veritable, no és 
un ciutadà veritable, és a dir, no 

participa en les decisions a tots 
els nivells que sigui: a la decisió 
econòmica al lloc de treball, etc. 
Hi ha, a més l’enorme i gegantí 
problema de relació entre els 
homes i les dones i també els 
nens, el dret a l’alimentació, 
que vol dir també el dret per 
als camperols --que representen 
aproximadament la meitat de la 
humanitat-- als mitjans no no-

més de sobreviure en la pobresa 
extrema sinó de millorar les se-
ves condicions de vida. El dret 
al treball no és només el dret a 
tenir un treball sinó el dret a un 
treball que li atorga a la persona 

la possibilitat de ser feliç, el 
dret a l’educació etc... i tot això 
exigeix la socialització per la 
democràcia. Jo prefereixo dir-ne 
democratització, és a dir, pre-
fereixo parlar de la democràcia 
com d’un procés sense fi nal.

No hi ha recepta total per a la de-
mocràcia, ni avui ni demà. Crec 
que la humanitat, la Història de 
la humanitat no s’acabarà si no 
és amb el fi nal de la humanitat, 
però potser la democratització 
és un procés sense fi . Aleshores, 
jo parlo de socialització per la 
democratització en oposició a la 
socialització pel mercat.

Àngels- Ahir vostè parlava 
també, i això ens va agradar 
molt, del virus liberal. El virus 
liberal, en les formes d’aquesta 
manera d’administrar el go-
vern, ha arribat en alguns 
casos a col·locar la “gestió”, 
sobretot en els governs social-
demòcrates, per damunt de 
la política, intentant fer una 
gestió més “efi caç”  dels re-
cursos. Així, les persones amb 
problemes de salut acaben sent 
“clients” i són anomenats tam-
bé “clients” pel sistema públic 
de salut. 

Aleshores, en referència al que 
vostè explicava i que ens situa 
en la complexitat del segle XXI, 
el que voldria preguntar-li és 

;.#$&).*.#+7#1.%].#
+>+'4/6.#*+")#M%+4)#

T,1.7)#/1$"/'.#".#%+-
^,".'/0#*+#".#$%&$/+4.4#
$%/6.*.#+7#*+4+%1/7.4)#
518/4)=#/#"<.8&"/'/0#+7#

*<."4%+)

!"#'.$/4."/)1+#()#,7#
)/)4+1.#%.'/&7."#*+#
%.'/&7."/4.4#"/1/4.*.

Òscar Martínez

t10278 espurna 7.indd   28t10278 espurna 7.indd   28 09/01/2009   17:52:5309/01/2009   17:52:53



@K

si totes les lluites que reivindi-
quen els drets de ciutadania i 
denuncien aquest punt de vista 
que ens situa com a clients 
dels serveis públics, dels béns 
públics,  en lloc de titulars 
de drets,  no són pas de fet 
lluites polítiques importants 
i fonamentals que cal saber 
unir per aconseguir la lluita 
panoràmica que permet defi -
nir i veure la complexitat del 
nostre món i els punts en què 
podem avançar. 

Samir- Sí, per a mi no necessària-
ment totes les lluites, no diria to-
tes, però gairebé quasi totes les 
lluites són completament legíti-
mes i com a conseqüència han 
de ser incloses i defensades. Les 
lluites per la defensa de drets, ja 
sigui per mantenir aquests drets 
o ja sigui per conquerir nous 
avanços, la conquesta de nous 
drets, la proclamació d’aquests 
drets i la recerca dels mitjans de 
la seva posada en marxa; totes 
aquestes lluites són perfectament 
legítimes, i són al meu parer 
lluites polítiques. Que en siguin 
conscients o no, que ho recone-
guin o que no ho reconeguin, 
són lluites polítiques, perquè 

la meva defi nició de política és 
una defi nició elevada, és a dir, la 
gestió no de les coses, sinó de la 
societat. 

No és només l’elecció dels in-
dividus, potser fi ns i tot titelles, 
que parlen en nom vostre en un 
parlament qualsevol i que faran 

o no faran res. No és pas això la 
política, la política és la gestió 
de la societat en el seu conjunt, 
i la gestió democràtica és la 
gestió a tots els nivells pel poble 
sencer. Són les lluites polítiques. 
Actualment del que ens podem 

ofensius, i per tant polítics, 
d’expressar-se per una alter-
nativa política en el bon sentit 
del terme.

Sé que molts individus, especial-
ment joves, tenen molta por de 
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penedir és de què el moviment 
de lluites, que són perfectament 
legítimes, com ja he dit, està 
molt fragmentat.

És normal, al començament la 
gent, els individus, s’enfronten 
a un problema directe. Un treba-
llador en una oficina que tanca 
s’enfronta al problema de l’atur 
demà, una dona amb fills i sense 
ingressos s’enfronta al risc de 
perdre l’habitatge i trobar-se al 
carrer, i la gent que es debat so-
bre el terreny en què s’enfronta 
a derrotes immediates tot i que 
les seves lluites són igualment 
i generalment defensives. Per 
què? Perquè els treballadors ja 
han conquerit, els treballadors 
i  els pobles,  un determinat 
nombre de drets a través de la 
història. Aquests drets han estat 
àmpliament qüestionats pel que 
s’anomena el neoliberalisme 
que és, de fet, una ofensiva 
ultrareaccionària. Cal anar a la 
convergència d’aquestes llui-
tes en la construcció de fronts 

la paraula perquè tenen por que 
els vulguin reclutar en organitza-
cions que ja existeixen i es ser-
veixin d’ells per servir interessos 
convencionals o els utilitzin com 
a forces d’assalt.

Tenen raó de tèmer-ho, però això 
no vol dir que no sigui necessari 

que es comprometin; si no estan 
contents amb els partits que ja hi 
ha, que creïn organitzacions que 
els convinguin, potser noves, que 
ideïn, que participin en la crea-
ció..., al cap i a la fi  els partits 
que coneixem no han estat de-
cretats per una força divina, han 
estat el fruit de conquestes, de 
lluites de generacions anteriors. 
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Àngels- Així doncs, crec que el 
que li demana a la joventut, a 
més del seu compromís, és tam-
bé l’atreviment de pensament i 
acció. És això el que vostè diria 
als joves?

Samir- Sí, absolutament. Atre-
viment, més atreviment, però 
també refl exió, audàcia i també 
refl exió, valentia però no temeri-
tat. No es tracta de fer qualsevol 
cosa per satisfer l’ego, es tracta 
de pensar i fer coses que siguin 
efi caces, efi caces en el bon sentit 
del terme, no en el sentit oportu-
nista de la petita efi càcia. I per a 
això cal refl exionar, cal llegir, cal 
estudiar, cal no menysprear els 
avantpassats, aprendre’n, però 
també comprendre els límits i 
els errors, intentar fer-ho millor 
i debatre; debatre sense complex 
d’inferioritat, sense reticència 
en la crítica i l’autocrítica però 
sense complaença, i també sense 
polèmiques inútils, sense insults 
que no permeten avançar. Debatre 
per tal de participar en la creació 

ria vostè a aquests joves per 
no deixar a altres l’opció de 
comprometre’s?

Samir- Jo diria que els joves en 
particular, i els que no ho són 

tant també, que ja participen en 
la transformació del món tot i 
que no en siguin conscients. En  
principi hi participen. En el seu 
conjunt als joves no els agrada 
gens el sistema en el qual viuen. 
En són molt crítics amb tota la 
raó. Quan se’ls parla que aquest 
sistema permet l’expansió de 

l’individu, veuen en la pràc-
tica que aquest sistema ofega 
l’individu, que tenen ambicions 
enormes i que cal tenir ambi-
cions enormes i que el sistema 
les torna impossibles. Aleshores, 
participen ja en el seu pensament 
crític, pel seu punt de vista crític, 
de la realitat a la transformació, 
però cal que consolidin la seva 
visió crítica i que la transformin 
en una acció crítica; i és aquí on 
comencen els problemes i les 
difi cultats perquè ja hi ha acció. 
La tasca és com esdevenir efec-
tivament més efi caç.

I bé, la diversitat no em mo-
lesta, la diversitat és una cosa 
positiva, no tan sols la diversitat 
dels interessos immediats. En 
recordo algunes, posteriorment 
en podríem recordar centenars i 
centenars, fi ns i tot la diversitat 
de les visions de futur, la diver-
sitat de l’escala de valors, la im-
portància relativa dels diferents 
valors a promoure. Però aquesta 
diversitat no ha d’esdevenir un 
desavantatge a l’acció eficaç. 
Cal, i els joves tenen el seu lloc 
en aquesta lluita, construir la 
convergència en la diversitat, és 
a dir, la convergència no només 
de les paraules sinó també de les 
accions, donar objectius estra-
tègics comuns, comprometre’s 
en les batalles per guanyar-les i 
guanyar-los. 

Àngels- Desprès d’aquesta 
part dedicada especialment a 
la joventut, voldriem pregun-
tar algunes coses més. Una 
qüestió seria sobre el paper de 
l’Àsia, del canvi geo-estratègic 
de l’Atlàntic cap a l’Àsia. 
L’Àsia és a punt d’esdevenir 
un centre polític mundial de 
primer ordre?

Samir- Bé, per començar, quan 
es parla de l’Àsia es parla de 
la majoria de la població del 
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audaç de les solucions adequades 
a les desfetes a les que els pobles 
s’enfronten actualment.

Àngels- Quan vostè diu que 
la transformació pot durar 
molt de temps, és perque la 

transformació arreli bé, fent 
les coses ben fetes. Però això 
pot portar molts joves, en 
certa manera, a abstenir-se i 
pensar “bé, com que jo ja no 
ho veuré, que siguin els altres 
els qui ho facin”. Que els di-

Òscar Martínez
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planeta. Hi ha 1300 milions a la 
Xina, 1100 milions que ben aviat 
seran 1300 milions a l’India, 500 
milions al Sudest asiàtic; el que 
he dit, la majoria de la població 
mundial. 

L’Àsia ha avançat molt en la 
civilització humana en el seu 
conjunt, i no només l’Àsia, jo 
sóc egipci i Egipte és un país 
africà però amb un bocí a l’Àsia, 
també Somàlia. Egipte, la Xina, 
són certament junt amb Mesopo-
tàmia unes de les més antigues 
civilitzacions que es coneixen. 
Fins i tot en l’Era Moderna, 
abans de la invenció del capita-
lisme, històricament ha existit 
per als europeus en l’època de 
la renaixença els segles XVI-
XVII. Tres segles abans ja hi 
havia hagut les ciutats italianes, 
també a Europa; però a la ma-
teixa època i fins i tot una mica 
abans amb els Song i els Ming a 
la Xina, la Xina ja havia inven-
tat el que s’anomena la moder-
nitat, havia inventat la laïcitat 
de l’Estat desempallegant-se 
de la religió de l’Estat que era 
el budisme en l’època anterior, 
i tot adoptant una filosofia po-
lítica, el confucianisme, i ideant 
la modernitat laïca. Va inventar 

el servei públic per oposicions 
i no pel reclutament dels fills 
dels aristòcrates; va inventar el 
principi fonamental de la mo-
dernitat que els éssers humans, 
les societats, el poder també 
fan la Història. La Història 
no està feta pels avantpassats, 
està feta per les generacions 
successives, així doncs la Xina 
estava molt avançada. La Xina 

té, -els càlculs van ser fets fins 
al començament de la revolució 
industrial- fins l’any 1820-, el 
PIB per càpita (si  s’hagués me-
surat així) superior al de la Gran 
Bretanya, d’Europa, i el nivell 
de vida dels camperols xinesos 
és superior al nivell de vida dels 
camperols europeus.

La Xina va perdre el seu lloc 
en un breu període de la His-
tòria per les destruccions que 
la conquesta imperialista li va 
comportar. El resorgiment de la 
Xina, i el mateix per a l’Índia, el 
resorgiment de l’Índia com el re-
sorgiment de l’Iran o d’Egipte o 
de Mesopotàmia, l’Iraq devastat 
per l’ocupació nordamericana, 
són coses que no ens haurien de 
semblar curioses. Recordo una 
vegada, és caricaturesc però di-

vertit, jo era a una assemblea de 
les Nacions Unides als anys 60, 
hi havia un orador neozelandès 
que s’adreçava als països del 
Tercer Món i va dir: “Vosaltres, 
les nacions joves”, i a primera 
fi la hi havia: un xinès, un egipci 
(jo), un iraquià, un iranià. No-
saltres joves nacions? Dit per 
un neozelandès ens va resultar 
curiós. Vam somriure, però crec 
que ell no ens va entendre. 

Per tant, no hi ha res de curiós en 
tot això, però la pregunta que es 
planteja és: quina renaixença? En 
quin context? I aquí retrobem les 
derrotes universals, i de què es 
preocuparà aquesta renaixença? 
Es desenvoluparà en el context 
exclusiu del capitalisme? I del 
sistema mundial capitalista? O 
està obligada a anar més enllà?

Òscar Martínez
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Bé, crec que una bona part de 
les classes dirigents dels països 
en qüestió, actualment pen-
sa que aquesta renaixença es 
construeix i es pot continuar en 
el context del capitalisme. En 
opinió meva estan equivocats. 
Es fan la il·lusió d’avançar en 
la renaixença i la reafirmació 
absolutament legítima del seu 
poble i d’aquestes velles nacions 
implicarà que participin en la 
invenció del socialisme.

Àngels- Vostè creu que la Xina 
restarà al marge de la crisi 
actual?

Samir- La Xina no patirà terri-
blement la crisi actual. La patirà 
marginalment perquè participa 

en la mundialització comercial 
i les seves exportacions patiran 
la recessió i la depressió que 
s’aprofundirà, però no massa 
més. Per què? Perquè fins ara 
el sistema xinès, per bé que 
integrat en la mundialització ca-
pitalista en el terreny comercial, 
en el terreny tecnològic, en el 
terreny de les inversions, no està 
integrat en el sistema monetari i 
financer mundialitzat. El poder 
xinès ha mantingut el control 
integral o gairebé del sistema 
bancari, de les assegurances de 
la Xina, i com que és mitjançant 
la crisi financera dels països 
capitalistes desenvolupats i 
centres imperialistes i subdes-
envolupats de les perifèries 
capitalistes on es pateix més, la 
Xina està àmpliament al marge 
del perill.

Àngels- I a més, crec, ja em 
corregirà si m’equivoco, que la 
Xina té un gran avantatge, i és 
que té un gran mercat interior 
potencial per pal·liar l’impacte  
d’una restricció del comerç 
exterior.

Samir-  Sí, tens tota la raó, i el 
poder xinès ha iniciat les accions, 
jo diria correctives, del desen-
volupament capitalista que ha 
estat als anys 90 especialment, 
pràcticament, exclusivament 
orientat cap a l’exportació a partir 
de les províncies costaneres. I ha 
iniciat aquesta correcció a partir 
del 2002 amb inversions massi-
ves a les províncies de l’interior 
i per les inversions massives a 
l’agricultura i la petita indústria 
rural per millorar la producció per 
hectàrea, és a dir, per intensifi car 
la producció agrícola i alimen-
tària, i en conseqüència ampliar 
la base del mercat interior. 

Àngels- Que diríeu a les perso-
nes que es mostren escèptiques 
amb el socialisme en relació 
amb el passat dels països so-
cialistes?

Samir- Bé, ho he dit, crec que en 
part, abans. Jo llegeixo el segle 
XX com la primera onada, no 
la darrera. La primera onada de 
les lluites victorioses de graus 
diversos per a l’emancipació 
del treball i dels pobles, és a 
dir, per l’emancipació de les 
formes d’explotació capitalista, 
l’abolició de la propietat privada 
capitalista i per l’emancipació 
dels pobles, és a dir, l’afi rmació 
dels pobles contra les lògiques 
de l’expansió imperialista.

Aquesta primera onada ha pres 
formes diverses, ha estat iniciada 
per una gran revolució, la revolu-
ció russa del 1917, en nom i sota 
la bandera del socialisme. Ha 
estat seguida per d’altres revolu-

cions sota la bandera del socia-
lisme, especialment a la Xina i el 
Vietnam, a Cuba. També ha pres 
la forma dels grans moviments 
d’alliberament nacional més o 
menys radicals de l’Àsia i de 
l’Àfrica dels anys de Bandung del 
1960, 1955-60, fi ns a l’ofensiva 
neoliberal imperialista dels anys 
90. Ha pres la forma d’una sèrie 
de moviments que han estat més 
o menys radicals, han tingut con-
tinguts socials diversos però que, 
lluny d’haver estat exclusivament 
negatius com se’ls vol presentar, 

han iniciat una transformació 
gegantina del món i per a moltes 
classes populars en un sentit po-
sitiu, és a dir, precisament amb 
la conquesta de nous drets, òb-
viament, en el conjunt dels drets 
conquerits i també concedits per 
dalt, pel poder i controlats pel 
poder, amb tots els límits, veure 
fi ns i tot les desviacions, fi ns i tot 
les desviacions criminals en el cas 
soviètic, no es pot negar. Aquesta 
pàgina ja ha estat passada per 
tothom, ha estat passada pels rus-
sos, també pels antics soviètics, 
ha estat passada pels xinesos de 
l’època maoïsta, ha estat passada 
pels pobles de l’Àsia, de l’Àfrica 
de l’època de Bandung... 

Entrem en una segona onada, no 
sé pas quantes onades caldran per 
construir el socialisme, ja no dic 
en la seva forma defi nitiva perquè 
no crec en les formes defi nitives 
però sí en la forma, diguem-ne, 
plenament desenvolupada.
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Una segona onada, aquesta ona-
da ja s’ha iniciat, s’ha iniciat a 
l’Amèrica Llatina per les vic-
tòries que tot i sent encara vul-
nerables són també les victòries 
del poble: el Brasil, Veneçuela, 
Bolívia, fi ns i tot l’Argentina, 
l’Equador, i evidentment abans 
que tots aquests, Cuba, amb 
tots els seus problemes i límits, 
les seves contradiccions. S’ha 
iniciat a l’Àsia amb la revolució 
al Nepal, que té tot just un any, 
i que s’ha enfrontat amb proble-
mes igualment enormes i que 
roman vulnerable.

Bé, aquesta segona onada no 
hi ha motiu per pensar que no 
s’expandirà i es desenvoluparà. 
Encara no està escrita però, com 
deia en Gramsci: “entre la prime-
ra onada que s’ha amortit i la se-
gona onada que tot just comença 
a formar-se hi ha un forat”, entre 
la nit i el dia hi ha un període de 
penombra i a la penombra els 
monstres es manifesten.

I n’hi ha un munt de monstres, 
no només en Bin Laden, també 
en Bush i molts d’altres que són 
els homes de l’arc del gran capi-
talisme dominant, aquests són els 
monstres que se’ns apareixen, i 
al costat dels monstres odiosos hi 
ha també els fantasmes. Què és 
un fantasma? És un ésser imagi-

nari que és lleuger, que és massa 
lleuger per tenir els peus sobre 
la terra i en conseqüència vola i 
és impulsat pel vent i, una mica 
com un núvol, es pot agregar o 
disgregar, i són fantasmes en 

general amables però lleugers, i 
crec que els moviments socials 
hores d’ara, no dic això per ca-
lumniar-los, encara tenen aquesta 
naturalesa de fantasmes lleugers. 
Cal que agafi n pes, que guanyin 
pes per tenir els peus sobre la 
terra i poder avançar realment 
sobre terra. Ara som en aquest 

particularment de dretes, que 
diu aproximadament el que sigui 
i el contrari. Diu això perquè 
no pot dir que el capitalisme 
com a tal és perfecte, ho va dir 
abans d’ahir i després ha arribat 
aquesta crisi. Està obligat a dir 
que cal transformar-lo, però si 
un observa d’aprop les polítiques 
que ell du a terme, ell i altres, no 
està sol, les polítiques que estan 
dirigides pel poder al poder als 
Estats Units, i no només per en 
Bush, l’Obama seguirà, i no 
només a Europa, no només en 
Sarkozy, també la senyora Mer-
kel i altres.

A Espanya, per part del govern 
socialista i totes les seves políti-
ques apunten  a un sol objectiu: 
restaurar el sistema que hi havia 
abans de la crisi. No és sobre-
passar el sistema i el tema de 
la socialització dels mitjans de 
producció acaparats per aques-
ta minoria d’oligopolis, no és 
això el que ells entenen quan 
parlen de transformació, i que 
si s’observa d’aprop un s’adona 
que és una transformació fàtua, 
que és buida. Parlen de moralit-
zar el capitalisme.

El capitalisme no és immoral, 
és amoral. Els brokers que han 
perdut diners no els han perdut 

perquè han estat deshonestos o 
incompetents, sinó perquè les 
contradiccions del sistema duien 
a l’esclat de la bombolla, i per 
tant cercar responsables indivi-
dualitzats és una manera d’evitar 
enfrontar-se a la responsabilitat 
objectiva del sistema.
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període, és la raó per la qual hi 
ha com a mínim un moment de 
neguit, d’abandonament.

La propaganda del capitalisme 
s’ha ocupat de repetir que el 
socialisme s’ha acabat, i la gent 
ha acabat per creure-ho, també 
perquè efectivament una etapa 
de la lluita pel socialisme ha 
acabat i l’horitzó està embussat, 
i han dit: bé, repleguem-nos en 
nosaltres mateixos en els nostres 
petits interessos, les nostres peti-
tes ambicions, les nostres petites 
lluites, no es pot aspirar a més. 
Crec que avui s’adonen que això 
no els ha portat massa lluny, això 
no ha impedit al capital ultra re-
accionari i no liberal de prendre 
l’ofensiva i d’imposar amb un 
augment de la violència la degra-
dació de la seva situació.

Àngels- Què pensa vostè de les 
paraules d’en Nicolas Sarkozy 
parlant de la refundació del 
capitalisme?
Samir-  En Sarkozy és un home 
polític oportunista com ho són la 
major part dels homes polítics, 
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Àngels- En relació a això, una 
de les conclusions de la con-
ferència de Washington, que 
em recorden això que vostè diu 
era, si ho recordo bé: demanar 
als ministres de Comerç que 
siguin amables i reprenguin 
les negociacions de DOHA de 
l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC).

Samir- És el tipus de discurs 
buit per excel·lència. Què vol 
dir això d’invitar als ministres a 
ser amables!

A vegades hi ha persones que són 
maleducades però quan fan de di-
plomàtics son relativament ama-
bles, sempre tenen un somriure 
fi ns i tot quan claven cops baixos, 
i es pot demanar amb amabilitat 
i no necessàriament amb maldat 
l’expansió comercial que dema-
nen, el lliure canvi, etc.

El lliure canvi sempre actua contra 
els més febles, i encara que els de-
maneu de fer-ho amb un somriure 
o amb una porra a la mà, el resultat 
per a ells és el mateix.

Àngels- Crec que tothom és més 
o menys conscient que la Ronda 
DOHA ha mort, Vostè pensa el 
mateix o creu que es pot ressus-
citar “amb amabilitat”...?

Samir- Crec, espero, que l’etapa 
DOHA estigui acabada i es con-
clogui amb un fracàs, però crec 
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que l’estratègia efectivament és 
aquesta...

La diferència entre l’Obama i en 
Bush és aquí. En Bush i l’Obama 
no demanen coses massa dife-
rents, demanen el lliure canvi, els 
uns i els altres, tret que en Bush 
ho demana amb una arrogància 
increïble i considerant i tractant 
els seus aliats subalterns europeus 
com a imbècils, amb més raó a 
uns que a altres, i l’Obama diu: 
cal fer-ho amb el somriure, cal ser 
amable, cal fer-ho com si respec-
téssim als nostres socis, hem de 
donar l’aparença de respectar-los, 
ja siguin europeus o ja siguin del 
tercer món.

Àngels- De fet, crec que estarà 
d’acord amb mi en què el Con-
sens de Washington compromet 
igualment a la política de pri-
vatització, de deslocalització, 
etc., tant als republicans com 
als  demòcrates, i no en sortirà 
una política alternativa.

Samir- No, no només el Consens 
de Washington tal com ha estat 
formulat fa potser una vintena 
d’anys, sinó també el consens 
anomenat post-Washington i fi ns 
i tot les crítiques de persones que 
es posen a escena com l’Stiglitz, 
per exemple, són buides. L’Stiglitz 
no executa més que el procés 

de l’oligarquia fi nancera i de la 
jerarquia dominants, no demana 
la desprivatització, demana sim-
plement somriure. Potser posar 
alguns límits per limitar els danys, 
els més fl agrants, els criminals, els 
més cridaners i enlluernadors, però 
res més.

Àngels- Demanen límits ètics, 
però només són paraules...

Samir- L’Amartya Sen ha es-
crit tot un llibre sobre l’ètica, 
on parla dels capitalistes i els 
altres, els pobles oprimits...Co-
neixem aquest llenguatge, és el 
llenguatge de totes les religions, 
de totes les etapes de la història 
humana: estimem el proïsme, 
etc... en si mateixes no són males 
recomanacions, però se sap prou 
bé que la societat no ha estat mai 
transformada simplement per la 
prèdica.

Àngels- I una pregunta en certa 
manera relacionada que voldria 
fer-li perquè hi ha força gent in-

teressada. Al Fòrum del Tercer 
Món, com es veuen les teories del 
decreixement que actualment 
estan fent furor a Europa?

Samir- Sí, conec els escrits de 
teories i especialment la d’en 
Serge Latouche i altres. No em 
semblen antipàtiques però em 
semblen una mica ingènues, 
precisament perquè s’articulen 
sobre un discurs de sermó, un 
discurs de prèdica fundada. És 
a dir, l’encalç del model actual 
exigirà esdevenir cada vegada 
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més criminal, perquè l’encalç 
del model actual exclou, en una 
mesura en augment, els pobles o 
la majoria de pobles en la seva 
totalitat. Hi ha aprofi tats a tot 
arreu, hi ha multimilionaris a 
la Xina, a l’Índia, en els països 
més pobres, també hi ha mul-
timilionaris als països africans 
més pobres, però s’exclouen 
les majories i s’exclouen en 
els països occidentals, potser a 
l’actualitat encara minoritaris. 
Però ja no són petites minories. 
Si s’hi sumen els sobreexplotats, 
els precaris, els amenaçats en 
la seguretat a la seva feina, les 
víctimes de l’estrés a causa de 
la sobreexplotació amb totes les 
conseqüències de salut que com-
porta, les dones i els nens en les 
situacions més precàries que es 
puguin imaginar, aquestes ja no 
són petites minories. Aleshores, 
tenim molt a fer en un sistema 
que exclou. Aquest sistema que 
exclou és insuportable, no és 
acceptable.

Àngels- En defi nitiva, sembla 
que actualment no ens ser-
veixen per trobar solucions a la 
crisi i a l’exclusió ni les teories 
del creixement de la produc-
ció ni les de decreixement... 
Caldria doncs que poséssim 
més atenció a les polítiques de 
redistribució?  

Samir- Sí, és el que jo els retrec. 
Diré una cosa crítica per una 
banda i una cosa positiva per una 
altra. El que jo els retrec a molt 
ecologistes és el dir tot sovint 
coses reals però desconnectar-les 
de la lògica del capital i atribuir-
les a la modernitat en si mateixa. 
No hi ha una modernitat per si 
mateixa, hi ha una modernitat 
capitalista, és concreta, i nosal-
tres volem una altra modernitat, 
no diria post-capitalista, jo diria 
socialista positivament. És la 
crítica que els faig.

Ens cal inventar un altre model que 
vagi més enllà de l’organització 
de la producció. Administrar els 
nivells diversos progressivament 
pels interessos, dels treballadors, 
pels pobles, i també un altre 
model de consum. El model de 
consum, en Marx tenia molta 
raó, ho va veure ja fa molt i molt 
temps, el model de consum es 
deriva del model de producció. 
S’inventa una gestió nova, útil o 
no, i després es crea el mercat útil 
o no útil, i es desatén l’enorme 
malversació, però no només de 
recursos naturals, d’energia, 
també d’energia humana, per 

satisfer l’expansió del mercat. 
Necessitem un altre model.

Aquest altre model no crec que 
l’haguem d’inventar, n’hi ha prou 
amb llegir els socialistes utò-
pics de començaments del segle 
XIX. Ells ja ho havien inventat, 
i en Marx no tenia cap mena de 
menyspreu per aquest invent, deia 
simplement que aquestes idees 
generoses no es poden posar en 
marxa si no és mitjançant lluites 
dels qui hi tenen un interès ob-
jectiu. Per tant, aquesta història 
continuarà i és en aquest sentit 
que ens cal inventar.

Els pobles inventaran, les clas-
ses treballadores han d’inventar 

i poden inventar models. Però 
en relació al terme decreixe-
ment, es dóna la il·lusió que es 
pot conservar el sistema però 
se’l bloqueja, fins i tot sembla 
que es pot fer una regressió una 
mica en termes quantitatius, 
però mantenint el model. I jo 
crec que s’ha de revisar de dalt 
a baix.

Àngels- Potser caldria canviar 
l’ordre de les prioritats. Quan 
vostè parla que la propietat 
dels oligopolis, passa a ser 
propietat comú, està proposant 
una gran mesura de redistri-

bució que afecta no només 
la producció sinó que també 
afecta la redistribució.

Samir- I també al mode de con-
sum, i al mode de vida... és aquí 
que s’articula la democratització 
en tota la seva dimensió. I des-
prés encara hi ha el problema de 
les relacions homes i dones, el 
problema de les relacions entre, 
no m’agrada el terme comunitat, 
la diversitat ètnica-històrica-
nacional i altres, etc.

Àngels- Vostè diu que totes les 
grans accions NECESSÀRIES 
per avançar en la via del so-
cialisme s’han de confondre a 
nivell mundial...  
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Samir- Sí, no pot ser més que 
mundial perquè la mundialitza-
ció, que no és una cosa comple-
tament nova, és una realitat però 
serà necessàriament desigual en 
el sentit que hi haurà avanços 
més enllà, retrocessos, d’altres 
avanços a qualsevol altre lloc. 
No es pot pensar en un director 
d’orquestra que dirigeixi els més 
inferiors a través del món sencer 
i els faci progressar tots al mateix 
ritme i en la mateixa direcció.

Àngels- Està vostè a favor  
d’unir les forces socialistes i  
ecologistes ?

Samir-  Per mi el socialisme integra 
la dimensió ecològica, però més 
enllà de l’aliança política eventual 

que pot ser bona en determinades 
circumstàncies, gens bona en 
d’altres, i que és secundària entre 
les forces polítiques que es decla-
ren socialistes i d’altres que es de-
claren ecologistes, el capitalisme és 
un sistema racional de racionalitat 
limitada. La racionalitat capitalista 
és el càlcul de rendibilitat, que va 
de pocs minuts per a un especula-
dor de la borsa a trenta anys com 
a màxim per una decisió més gran 
d’inversió com seria la recerca d’un 
nou recurs natural: un jaciment de 
petroli, per exemple. Però trenta 
anys què són dins de la Història 
de la humanitat? És una fracció de 
segon amb el càlcul de rendibilitat, 
en què no s’hauria fet mai la via de 
tren perquè no era rendible a trenta 
anys vista en l’època, el transsibe-

rià, el transamericà, etc... que van 
canviar l’aspecte del planeta.

Amb el càlcul de rendibilitat els 
europeus no haurien construït mai 
les catedrals. S’inverteix un segle 
per construir-les, no és rendible, 
fi ns i tot si a continuació es dema-
nava als fi dels de pagar l’òbol.

Ens cal tenir també, i és això el que 
jo anomeno socialisme, una visió 
de llarg abast. Una visió de llarg 
abast tan lúcida com possible, però 
no tenim medicines que ens donin 
per endavant la seguretat absoluta 
que totes les decisions preses pels 
éssers humans seran sempre les 
millors. Això no existeix.

Àngels- Moltes gràcies
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En el moment d’acomplir-se gai-
rebé 35 anys de la seva fundació, 
la defi nició política i ideològica 
de Convergència Democràtica 
de Catalunya, la formació que 
–juntament amb Unió Demo-
cràtica de Catalunya– ha gover-
nat durant més de vint anys la 
Generalitat de Catalunya, sembla 
encara difícil d’establir. 

En una anàlisi gairebé profètica, 
la primavera del 1977, fins i tot 
abans de les primeres eleccions 
democràtiques després de la 
dictadura, en Joaquim Sempere, 
des de les pàgines de la revista 
del PSUC Nous Horitzonts, 
provava d’aprofundir naturale-
sa i perspectives del partit d’en 
Pujol, nascut només tres anys 
abans, subtratllant, entre moltes 
altres coses, dos elements fona-
mentals. En primer lloc, que el 
grup polític encapçalat per en 
Pujol havia “sabut comprendre 
que té tres grans components 
polítiques potencials: democrà-
cia cristiana, socialdemocràcia i 

nacionalisme. (...) Cap dels tres 
elements aïlladament pot ser la 
base d’un gran partit de masses”. 
I, en segon lloc, que el pujolisme 
–tal i com el defineix el mateix 
Sampere–, “juga a fons la carta 
d’aparèixer com a l’expressió 
més pura del catalanisme, dels 
interessos nacionals de Cata-
lunya“. 

Ras i curt, d’una banda en de-
tectava, quan encara molts diri-
gents convergents s’esforçaven 
a manifestar la seva adhesió 
a un model socialdemòcrata 
de caire suec, la naturalesa 
substancialment transversal i 
pragmàtica d’aquell moviment, 

fins i tot arribant a visualitzar 
la configuració d’aquella que 
d’allí a menys de dos anys seria 
la coalició CiU. 

Per altra banda, remarcava la 
voluntat d’aquell moviment de 
centrar-se, obviant les divisions 
ideològiques, en voler agluti-
nar tots aquells que, en sentit 
genèric, “s’estimaven” el país 
tot just en un moment en què 
s’anaven obrint possibilitats de 
recuperació d’un poder polític 
real per a Catalunya. 

En aquest sentit, cal remarcar 
com Convergència Democràtica 
de Catalunya va néixer el 1974 
de l’impuls de sectors i perso-
nalitats nacionalistes que fins 
aquell moment s’havien dedicat 
a tasques d’oposició a la dicta-
dura i de mobilització naciona-
lista –fonamentalment de caire 
cultural i econòmic– que havien 
exclòs fins aquell moment la 
dimensió estrictament política. 
D’alguna manera es podria dir 
que es tractava de sectors decan-
tats de manera prioritària  més 
cap a l’acció que a la reflexió i 
l’elaboració política.

Aquests dos elements, la inde-
finició i pragmatisme ideològic 
per una banda i la voluntat de 
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constituir-se com a força central 
del sistema polític català –el 
famós pal de paller– per l’altra, 
serien constants al llarg de tota 
la seva història: una com a ca-
racterística destacada de la seva 
acció política, i l’altra com a fita 
a aconseguir.

Com és notori, en un primer mo-
ment la fi ta semblava quedar molt 
lluny. A les eleccions del 1977, el 
Pacte Democràtic per Catalunya 
–la coalició que aglutinava CDC, 
els liberals d’en Trias Fargas, els 
socialdemòcrates seguidors d’en 
Josep Pallach i un extemporani 
candidat del Partit Socialista 
d’Andalusia–, només van quedar 
tercers a les eleccions, i van ser 
elegits 11 diputats.  Així, més 
enllà de l’estricta aritmètica 
electoral, ja que el 1977 CDC 
encara era una –i, tampoc la 
majoritària– entre les moltes 
opcions polítiques que es presen-
taven davant dels electors amb la 
possibilitat d’encapçalar i hege-
monitzar la nova fase política. El 
debat que va portar a la redacció 
i posterior aprovació de l’Estatut 
del 1979, es va encarregar de 
demostrar-ho. Tot i que el marc 
de col·laboració i consens entre 

les forces democràtiques propi 
del procés de transició al nostre 
país va fer que fi nalment el text 
estatutari s’aprovés per unanimi-
tat, si es repassen les actes de les 
reunions de la ponència redactora 
i de l’Assemblea de Parlamenta-
ris, queda ben evident com van 

ser ben poques les ocasions en 
les quals, en cas de divergència 
d’opinions, els representants 
convergents van aconseguir fer 
prevaler les seves opcions. 

En aquest context, és lògic 
interrogar-se sobre com i per 
quines raons aquesta força polí-
tica, ja pocs anys després acabà 
constituint-se com el centre, en 
l’element determinant de tot el 
sistema polític català.

Sense cap mena de dubte, un pas 
fonamental en aquest procés va 
ser representat per la victòria en 
les primeres eleccions autonò-
miques catalanes, celebrades el 
març del 1980. 

Cinc elements semblen motivar 
una victòria que molts han defi nit, 
amb raó, per sorpresa. En primer 
lloc, la pròpia inversió política 
feta per la coalició CiU, ja que 
es tractava de la competició en la 
qual segurament els nacionalistes 
es trobaven més còmodes. 

En segon lloc, la reubicació 
d’espais polítics seguida a la 
constitució mateixa de la coali-
ció: el nacionalisme pujolista, 
reforçat a la dreta per l’aliança 
amb els democratacristians, es 
trobava en condicions de dispu-
tar el consens d’una UCD que 
tot just estava a punt d’entrar 
en la seva crisi terminal. 
En tercer lloc, la pròpia perso-

nalitat dels candidats que, en 
aquest cas específic, sembla re-
vestir una importància destaca-
da. Virrey, Corredor de Fondo o 
Rei de Polònia, la determinació 
d’en Jordi Pujol, en voler esde-
venir president de la Generalitat 
no només era desmesurada sinó 
que podia comptar amb una soli-
desa i una seguretat que li venia 
de la seva pròpia història polí-
tica. Vint anys després dels fets 
del Palau, pels quals en Pujol 
havia estat condemnat i que ha-
vien generat un ampli moviment 
de solidaritat, tota la campanya 
nacionalista apuntava a tornar a 
fer evident, davant dels electors, 
aquella famosa equivalència 
“Pujol=Catalunya” que havia 
aparegut en forma de pintada 
anònima en els murs de moltes 
ciutats i pobles del país. 

Un quart element és sense dubte 
representat per l’alta abstenció 
registrada en aquelles eleccions, 
que com és notori colpejà du-
rament les perspectives d’èxit 
del PSC.

Finalment, un altre element a 
tenir en compte és la ferotge 

campanya antimarxista portada 
endavant per la patronal catalana 
en les eleccions del 1980. La 
intervenció de la patronal, que 
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es va concretar en l’organització 
de tot un seguit d’actes públics 
convocats pels empresaris (con-
gressos, jornades, assemblees, 
trobades…), en l’adquisició 
d’espais publicitaris en els mi-
tjans de comunicació1)  i en un 
suport financer a la campanya 
electoral d’un ampli ventall: de 
Solidaritat Catalana –la marca 
d’AP a Catalunya– fins a ERC, 
passant, naturalment, per CiU. 
En altres paraules, totes les for-
ces amb excepció dels indepen-
dentistes, del PSA, del PSUC i 
del PSC van rebre suport i ajudes 
més o menys significatives per 
part de la patronal catalana2) . 

Tanmateix, la victòria electoral 
i la perspectiva d’encapçalar 
el primer govern parlamentari 
després de la dictadura –encara 
més sent un govern en minoria 
que sobrevivia gràcies al suport 
parlamentari de dues forces tan 
distintes com ara UCD i ERC–, 
per si sols no haurien pogut ga-
rantir aquella condició de pal de 
paller que finalment la coalició 
ostentaria al llarg de més de 
vint anys. 

Les raons de l’èxit de la coalició 
en aquest sentit, lluny d’una 
concepció que veu una afirmació 
lineal i gairebé automàtica d’allò 
que s’ha definit el pujolisme, 
s’han de recercar en una multi-
plicitat de processos generats al 
llarg del temps per l’acció alhora 
de la pròpia coalició nacionalista 
i dels altres partits catalans així 

com en la mutació del context 
polític general.

En aquest sentit, sense cap mena 
de dubte, van jugar un paper més 
que destacat tota la polèmica as-

sociada a l’aprovació i posterior 
anul·lació de la LOAPA –en la 
qual el PSC va posar fortament 
en dubte la seva solvència ca-
talanista– juntament, en els 
mateixos anys, a la crisi sense 
retorn del PSUC i l’afebliment 
d’ERC.

En definitiva, aquests tres ele-
ments, a partir del bienni 1982-
83 –units a la possibilitat de 
gaudir del control de les insti-
tucions catalanes des del 1980– 
deixaven a la força política en-
capçalada per en Pujol un espai 
polític que no només excedia la 
seva força electoral, sinó també 

desbordava la seva pròpia ja 
indefinida col·locació ideolò-
gica. En un quadre d’absències 
respecte a la qüestió nacional 
i, més en concret, respecte a la 
consolidació i desenvolupament 

de les institucions catalanes 
–perquè en definitiva els pactes 
autonòmics havien significat 
la posada en discussió de les 
pròpies perspectives de super-
vivència d’aquestes últimes–, la 
fermesa demostrada pel primer 
govern nacionalista en la po-

lèmica de la LOAPA així com 
la seva actitud en el govern 
posaria les bases per a la seva 
posterior hegemonia. Es fa re-
ferència a aquest últim element 
perquè tot i que sovint ha estat 
menystingut per l’anàlisi histo-
riogràfica i política, sembla tenir 
un paper important. I és que al 
llarg de la primera legislatura, 
el govern d’en Jordi Pujol va 
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saber conjugar l’impuls executiu 
amb la capacitat de construir 
espai d’actuació unitària, tam-
bé al cost de deixar córrer les 
seves pròpies posicions. Els 
dos casos que possiblement 
il·lustren millor aquest aspecte 
són l’aprovació de les polítiques 
de normalització lingüística i el 
procés de reclamació de com-
petències.

En el primer cas, lluny del que 
sovint es pensa, el model que va 
finalment triar el parlament de 
Catalunya a través de la apro-
vació per unanimitat de la Llei 
de Normalització Lingüística a 
la primavera del 1983, va ser el 

resultat d’un llarg debat en el 
qual les posicions de l’executiu 
nacionalista van sortir subs-
tancialment derrotades. A més 
d’excloure qualsevol hipòtesi 
de sanció per incompliment 
de la llei –que, com s’ha vist 
havia estat històricament una 
de les reclamacions clàssiques 
dels convergents–, el pilar de 
tot el procés de normalització, 
el model lingüístic-escolar de 
xarxa única, procedia clarament 
de les propostes dels partits 
d’esquerres, i en particular del 
PSUC. Les primerenques pro-
postes nacionalistes en favor del 
pretès dret dels pares a escollir 
per als seus fills un itinerari 
educatiu en una de les dues 
llengües oficials al país –i que de 
fet hauria significat una perillo-
síssima separació de l’alumnat 
i, en definitiva, de la societat, 

per raons de llengua–, van ser 
derrotades en les primeres fases 
d’elaboració de la llei gràcies a 
una oposició duríssima per part 
del PSC i del PSUC. Ara bé, i 
aquí es troba un dels elements 
possiblement útils a explicar 
la manera en que es consolida 
l’hegemonia nacionalista dels 
anys següents, en aquella fase 
els parlamentaris nacionalistes 
no només van retirar les seves 
propostes, sinò que quan van 
tenir majoria absoluta van conti-
nuar assumint i defensant aquell 
model integrador i de consens 
procedent de les esquerres ca-
talanes. 

L’altre cas significatiu, en aquest 
sentit, va ser el de la reclamació 
de les competències, ja que al 
llarg de tota la primera legisla-
tura l’esforç del govern per in-
tegrar les altres forces polítiques 
en el procés de transferència –a 
través de la part catalana de la 
comissió mixta Estat- Generali-
tat–, va ser destacat. Bona prova 
d’això va ser el fet que les vo-
tacions d’aquest òrgan van tenir 
gairebé totes resultat favorable i 
per unanimitat.

D’aquesta manera, després del 
tsunami polític representat per la 

LOAPA, per la inhibició socia-
lista i la implosió del partit dels 
comunistes catalans, l’actitud al-
hora dinàmica i, en certa mane-
ra, inclusiva del primer gabinet 
d’en Jordi Pujol va revertir de 
manera sonora en les eleccions 
autonòmiques del 1984, quan fi-
nalment els nacionalistes acaba-

rien conquerint una espectacular 
majoria absoluta. 

Per altra banda, a la meitat dels 
anys 80, la situació a nivell 
estatal també va ajudar CDC 
en la seva transformació en 
referent hegemònic del sistema 
polític català. Com és notori, si 
l’Operació Reformista  –l’intent 
per part de sectors de Conver-
gència de vertebrar a nivell 
espanyol un partit reformista 
en vista de les eleccions del 
1986– va tenir un resultat més 
aviat desastrós a fora de Cata-
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lunya, aquella convocatòria va 
marcar pel partit d’en Pujol un 
èxit històric, que li va permetre 
portar a les Corts 18 diputats 
i enfortir enormement la seva 

posició. En els anys posteriors, 
amb el progressiu afebliment 
de les majories absolutes del 
PSOE, aquest element seria clau 
en l’establiment d’aquella estra-
tègia que ha estat comunment 
anomenada del peix al cove.  

Amb això no es vol pas dir que 
entre la meitat dels anys 80 i la 
meitat dels anys 90 la resta de 
les opcions polítiques a Cata-
lunya desapareguessin, només 
es vol subratllar com aquella 
aspiració de Convergència de 
transformar-se, per sobre de 
qualsevol altra cosa, en el partit 
de Catalunya, va tenir en aquella 
dècada unes bases aritmètiques i 
una viabilitat política importants 
que, d’alguna manera, ressalta-
ven, premiaven i feien efectiu 
el pragmatisme i la indefinició 
ideològica nacionalista.

I, en bona mesura, el propi go-
vern nacionalista seria premiat 
cada cop que es va mantenir 
fidel a la seva vocació, diguem-
ne, omnicomprensiva. Això, en 
l’obra de govern desenvolupada 
fins als primers anys noranta, 
es faria més que evident. Al-
trament, com es podria explicar 
el fet que l’aplicació del model 
de normalització lingüística 

o fins i tot la construcció del 
sistema sanitari català –en el 
qual Iniciativa per Catalunya 
va jugar un paper clau– hagin 
obtingut una acceptació ciuta-
dana de gran respir i al contrari 
les polítiques d’ordenació te-
rritorial –aprovades amb l’únic 
vot favorable de la majoria 
nacionalista en el Parlament el 
1987– han estat un model fra-
cassat des del mateix moment 
de la seva aprovació?

Tanmateix, la centralitat de CDC 
en l’escenari polític català no va 
ser constant al llarg del temps. 
La seva crisi començà justament 
en el moment en què la força po-
lítica encapçalada per en Pujol 
per una banda començà a perdre 
la iniciativa política pel que feia 
als temes d’importància nacio-

nal i, per l’altra, quan, perduda 
la solidesa de la seva majoria 
absoluta al Parlament en lloc 
de bascular alternativament del 
centredreta al centresquerra, es 

va començar a definir de manera 
estable cap a opcions conserva-
dores.

Els dos fenomens, encara que no 

ho puguin semblar, estan direc-
tament connectats. Tradicional-
ment, s’ha fet començar la crisi 
del nacionalisme moderat amb la 
pèrdua de la majoria absoluta al 
parlament de Catalunya el 1995. 
Sense voler treure importància 
al factor quantitatiu, tanmateix 
ja a partir d’uns anys abans 
s’havien tingut senyals de crisi 
d’una certa importància, també 
i sobretot per la recomposició 
de forces dins del sistema polí-
tic català. La polèmica sobre la 
cessió del 15% de l’IRPF –que 
va ser, d’alguna manera, el debat 
sobre autogovern més candent 
de l’època– en aquest sentit va 
ser una bona prova de pèrdua 
d’iniciativa en el moment en què 
el propi impuls cap a una major 
corresponsabilitat fi scal procedia 
més del socialisme català que del 
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propi govern, encara que aquest 
últim va ser qui va capitalitzar 
l’èxit de la llarga negociació amb 
l’executiu central. 

En altres paraules, si d’altres 
actors –es pensi en la reorganit-
zació d’Iniciativa per Catalunya 
o en la veritable transformació 
d’ERC–, acabaven per tornar a 
ocupar l’escenari polític estric-
tament nacional, per a la coalició 
es feia cada cop més inevitable 
un decantament cap a un espai 
polític determinat. Tanmateix, 
en el moment en què el nacio-
nalisme moderat feia aquesta 
operació trencava amb la seva 
història recent i posava les bases 
per a la seva crisi. 

En aquest quadre, a diferència 
del que normalment s’ha dit pels 
dirigents nacionalistes mateixos, 
la col·laboració amb el PP a partir 
del 1996, va tenir caràcters molt 
diferents respecte a l’etapa de 
col·laboració amb l’últim gabinet 
d’en Felipe González, justament 
perquè implicava una elecció 
ideològica clara. No tant, o no 

només per les pròpies idiosincrà-
sies dels partits compromesos en 
el pacte, sinó perquè la pèrdua de 
la majoria absoluta a Catalunya el 
1995, havia canviat un dels pres-
supostos fonamentals que havien 
permès al nacionalisme moderat 

mantenir aquella indefinició 
ideològica i aquella aspiració a 
l’omnicomprensivitat que, en 
defi nitiva, havien marcat la seva 
naturalesa a partir dels anys 80.   

Des de la segona meitat dels 
anys 90, doncs, es pot afirmar 
que el progressiu decantament 
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de CiU cap a posicions més 
marcadament conservadores 
–es pensi a les normes que pri-
vilegiaven les escoles privades, 
que trencaven el substancial 
equilibri entre ensenyament pú-
blic i concertat mantingut fins al 
moment– avanci paral·lelament 
amb la seva crisi, fins a la sub-
alternitat respecte al PP viscuda 
a partir del 2000 i la incapacitat 
de constituir, a partir del 2003, 
majories viables per governar a 
Catalunya. 

En aquest sentit, es pot dir que, 
després del veritable trauma de 
la pèrdua del control de la Gene-
ralitat el 2003, la proposta feta 
el 2007 per l’Artur Mas, amb 
l’objectiu de construir una Casa 
Gran del Catalanisme, d’alguna 
manera respon a una actualit-
zació de la pròpia naturalesa 
primigènia del nacionalisme 
moderat. La idea de tornar a ser 
un centre d’alguna manera su-
plent i omnicomprensiu capaç de 
conjugar en funció nacionalista 
sectors de procedència ideolò-
gica diversa.
 
La pregunta, doncs, que queda 
per respondre és si  aquesta 
proposta política serà capaç 
de fer-se real i atractiva. En 
altres paraules, si aquell model 
d’indefinició ideològica lligat a 
la experiència de la reconstrucció 
nacional després del franquisme 
i en certa mesura de suplència és 
avui en dia encara vàlid, quan 
aprovar un nou estatut i amb una 
majoria d’esquerres al govern 
des de fa més d’un lustre, altres 
forces polítiques han demostrat 
ser capaces també de plantejar 
polítiques d’enfortiment de 
l’autogovern.
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L’elecció d’en Barack Hussein 
Obama com a president del EUA 
signifi ca la continuació de les polí-
tiques proimperialistes a l’exterior 
i procapitalistes a l’interior. 
L’elecció d’un afroamericà  sig-
nifi ca un pas endavant  en sentit 
progressista  als EUA i una opor-
tunitat per l’avenç de les lluites de 
la gent treaballadora i pobre. 

Aquests dos comentaris són  certs. 
Les dues afi rmacions es contra-
diuen, però no es neguen, coexis-
teixen. Són contradictòries, perquè 
la campanya de l’Obama i la seva 
elecció van ser esdeveniments 
contradictoris.

A la majoria de l’Europa Occi-
dental, la majoria dels partits de 
dreta i el mitjans de comunicació 
han donat suport a l’Obama. Més 
que això, han presentat la victòria 
de l’Obama com si suposés un 

canvi en la naturalesa dels EUA, 
que deixarien d’estar guiats pels 
estrets neocons de l’administració 
Bush. Washington estaria obert ara 
a la discussió amb els seus aliats 
europeus. No seria  ja necessari  
per als europeus ser anti-EUA, 
argumentaven.

Aquest era, per suposat, un 
argument fals. L’establishment 
dirigent controla fermament les 
eleccions nacionals dels EUA. 
Encara que hi ha diferències 
en la composició dels partits 
Demòcrata i Republicà, tots dos 
serveixen els interessos dels rics 
i poderosos. Tots dos han portat 
els EUA a guerres d’agressió. 
Per exemple, els demòcrates van 
envair Corea i el Vietnam, els 
republicans van envair l’Iraq i 
l’Afganistan. I cap elecció pot 
canviar la naturalesa  de base 
dels EUA.

Molts dels rics i poderosos dels 
EUA van començar a donar suport 
a la campanya de l’Obama després 
que la victòria del gener del 2008 
als caucus d’Iowa mostrés que era 
possible per a aquest polític negre 
de gran talent guanyar. Aquestes 
forces  volien una administració 
del que en els termes europeus 
seria “gran coalició”. Als EUA 
aquesta coalició inclouria el Partit 
Demòcrata sencer i tot el Partit 

Republicà, a excepció dels ultra-
dretans. Molt de l’establishment 
ha donat suport a l’Obama perquè 
era el més capaç dels candidats per 
dirigir aquesta àmplia coalició de 
govern procapitalista.

_a0"_.- D7^_ba_^._B- .7- B"d-
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Els nomenaments, molts a mem-
bres de l’administració Clinton 
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dels 90, segueixen aquesta lògica. 
La seva Secretària d’Estat, Hillary 
Clinton, és una centrista amb es-
tretes relacions amb el Pentàgon. 
El seu secretari de defensa, Robert 
Gates, és un republicà designat 
per en Bush que continua al seu 
càrrec, però sense relació estreta 
amb els ultradretans “neocons”. 
En Tim Geithner, de la Direcció de 
la Reserva Federal de Nova York i 
d’orientació favorable als negocis, 
serà el Secretari del Tresor. En 
Richard Rubin, que va ostentar el 
seu càrrec durant l’administració 
Clinton, i el Rector de Harvard La-
rry Summers seran els consellers 
econòmics en cap de l’Obama. 
Tots ells van estar implicats en la 

desregulació del sector bancari. 
Cap dels més importants nome-
naments és del que es considera 
“l’esquerra” als EUA. A la polí-
tica nordamericana, “esquerra” 
significa només  els elements 
més progressistes o favorables 
als treballadors del Partit De-
mòcrata. No hi ha una  esquerra 
socialdemòcrata significant, de 
l’estil de la de tradició de l’Europa 
Occidental, i l’esquerra comunista 
està completament exclosa de la 
política electoral dels EUA.
 
La gran majoria de la gent del 
món odia la criminal administra-
ció Bush. En Bush ha conduït, 
a més,  a un seriós declivi de 

l’hegemonia dels EUA arreu 
del món, principalment arran 
dels seus intents fallits d’ocupar 
l’Iraq i l’Afganistan. Els rics i 
poderosos esperen que l’equip de 
l’Obama pugui aturar i revertir 
aquest declivi. El programa de la 
campanya d’Obama  inclou retirar 
algunes tropes de l’Iraq i enviar 
més tropes a l’Afganistan. El que 
l’adminsitració Obama farà real-
ment encara és una incògnita. El 
risc d’una nova guerra dels EUA 
continua. El moviment progres-
sista ha de manternir-se preparat 
a combatre qualsevol maniobra  
que dugui a la guerra. 

L’administració Obama també  
buscarà vies d’injectar fons fe-
derals a l’economia capitalista 
en un intent de posar fi  a la crisi 
econòmica, però sense canviar la 
naturalesa bàsica del sistema.

Quina és, doncs, l’altra part del 
caràcter contradictori de la vic-
tòria de l’Obama? Perquè els diri-
gents de la classe treballadora als 
EUA consideren que l’elecció és 
un esdeveniment que els ajudarà 
a unifi car els treballadors?  

d_-kab-<^Bbo9^D-C"9-.-d_-C9"f
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Primer de tot,  l’elecció d’un afro-
americà al càrrec més important 
dels EUA és un avenç aclaparador. 
Als EUA, 250 anys d’esclavitud va 
ser seguida per 150 anys de racisme 
institucional. El dret de la gent ne-
gra a votar va ser guanyat en molts 
estats només als anys 60 després de 
dures lluites. La policia i els grups 
racistes organitzats van matar gent 
que lluitava per aquest dret. Votar 
encara està restringit amb normes 
que discriminen els afroamericans. 
El racisme institucional encara 
fi ca més joves negres a la presó 
que a les universitats. L’elecció de 
l’Obama representa un simbòlic 
gran pas endavant. 
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Malgrat que l’Obama ha tingut 
la campanya més cara que s’ha 
dut mai a terme -va recaptar 750 
milions de dòlars- amb un fort 
suport fi nancer d’amplis sectors 
d’aquells amb poder i diners, va 
poder guanyar l’elecció només a 
través d’un moviment de masses. 
La seva campanya havia de supe-
rar el racisme profund de molts 
votants blancs. Havia de fer una 
tasca de mobilització entre els 
afroamericans com mai abans. 
Els mítings públics del carismàtic 
orador no tenien precedents a 
les eleccions dels EUA, amb 
l’assistència de moltes desenes 
de milers de persones. Desenes 
de milions van votar abans del 
4 de novembre als estats on es-
tava permès, molts, cosa  també 
sense precedents, van esperar 
cues durans hores per votar per 
l’Obama. Molts afroamericans, 
fins i tot  gent gran que havia 
restat al marge de la vida política 
durant les eleccions precedents, 
estaven votant per primer cop i 
votant orgullosos. L’Obama tenia 
el suport unànime de la comunitat 
negra, la nació negra, que veia la 
seva elecció com a expressió de la 
seva autodeterminació. 

A banda de la solidaritat amb 
la comunitat negra, fi ns i tot els 

treballadors més revolucionaris 
entre els blancs i els llatins - que 
no tenien il·lusions sobre el que 
seria un govern de l’Obama-  han 
ajudat a la mobilització per elegir-

lo. L’Obama també va obtenir dos 
terços del vot de la gent d’origen 
llationamericà. A l’esfera electo-
ral, milions de persones van passar 
de l’apatia política a l’activitat 
política. 

El percentatge del 45% dels vo-
tants blancs obtingut per l’Obama 
ha estat més gran que l’obtingut 
per en Bill Clinton, l’Al Gore o en 
John Kerry, els tres candidats an-
teriors del Partit Demòcrata a les 
eleccions presidencials. La gent 
jove era especialment pro-Obama. 
Molts votants blancs de classe 
van superar qualsevol ideologia 
racista que tinguessin per votar 
el que percebien com els seus 
interessos de classe. Fins i tot en 
estats com Virginia i Carolina del 
Nord, on republicans obertament 
racistes havien estat guanyant 
les eleccions nacionals, l’Obama 
va ser capaç d’estretes victòries. 
Aquest vot millorarà les relacions 
entre els negres i els treballadors 
blancs i permetrà més fàcilment 
una solidaritat de classe. 

.Gpd-.-"_-4"a94"-q2-hdB<r

 L’altre component important 
de la victòria de l’Obama va ser 
l’aclaparadora actitud anti-Bush. 

El programa públic de l’Obama 
era una imprecisa crida al “canvi”. 
La gent va percebre l’Obama com 
l’antítesi d’en Bush. Van veure la 
candidatura d’en John McCain 
i la Sarah Palin  i la seva poca 
dissimulada racista campanya 
com una continuació d’en Bush. 
Advocats, sindicalistes, treballa-
dors de la sanitat i qualsevol que 
fos progressista es va mobilitzar  
per derrotar la banda d’en Bush. 
Fins al dia de l’elecció la gent 
tenia por que d’alguna manera la 
maquinària republicana trobaria 
la manera d’usar racisme per 

guanyar vots o de robar l’elecció, 
com van fer el 2000 a Florida i el 
2004 a Ohio.

La victòria de l’Obama va pro-
vocar festivals de masses amb 
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centenars de milers reunits a 
Chicago, Harlem, Nova Orleans 
i moltes altres ciutats dels EUA. 
Milions de persones aniran a la 
investidura de l’Obama. per cele-
brar el primer president negre i per 
celebrar el fi nal de l’era Bush. La 
majoria volen el fi nal de la guerra 
de l’Iraq, volen treball i llars per 

als treballadors, volen sistema de 
salut i d’educació universal per a 
tots,  i estan esperançats amb la 
victòria de l’Obama per continuar 
la lluita per aquests objectius.  
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En el període des de l’elecció, han 
esclatat algunes importants lluites 
que mostren l’ambient favorable 
a la lluita. Importants manifesta-
cions de la comunitat gai, lesbiana, 
bisexual i transgènere han demanat 
el dret al matrimoni. Treballadors 
immigrants de Chicago han ocupat 
la seva fàbrica  per reclamar la in-
demnització per acomiadament—i 
han guanyat. 4,600 treballadors 
d’una planta de processament de 
carn de porc a Carolina del Nord 
—un estat antitreballadors— han 
guanyat representació sindical 
després de perdre en l’intent dues 
altres vegades en una lluita de 14 
anys. En cadascun dels casos la 
victòria de l’Obama ha estat un 
punt de referència, fi ns i tot quan 
aquells en lluita no esperaven 
que l’Obama solucionés el seu 
problema. 

Els dos costats del fenomen Oba-
ma continuaran  jugant quan el 
nou president prengui possessió 
i la seva administració intenti 

gestionar la profundització de 
la crisi econòmica capitalista al 
centre de l’imperialisme mundial. 
D’una banda, les masses van ser 
portades per la campanya per 
escollir el primer president negre 
a donar suport al Partit Demòcra-
ta, un partit dels opressors i els 
explotadors. D’altra banda, la 

campanya pel canvi va generar 
expectacions, optimisme i  aug-
mentar la moral entre els treballa-
dors, que és el necessari per a la 
transició a la lluita activa contra 
el sistema i els seus defensors del 
Partit Demòcrata.
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Qualsevol discussió política seriosa 
ha de començar per descartar els 
plantejaments que, contaminats per 
la trivialització mediàtica, arren-
quen d’una simplifi cació brutal dels 
fenòmens socials i històrics, una 
distorsió que acaba per convertir-
los en una mena de caricatura de si 
mateixos. Repensar el Maig del 68 
amb motiu del seu 40è aniversari 
és una bona oportunitat per exercir 
l’obligació que tenim d’esquivar 
aquesta tendència banalitzadora 
que afecta ara per ara la majoria 
d’afers que sotmetem a considera-
ció teòrica. Ens correspon el deure 
intel•lectual ineludible de conside-
rar les lliçons, en forma d’èxit o de 
fracàs, de tot procés revolucionari, 
i el Maig del 68 francès sens dubte 
ho fou, en la mesura que implicà un 
qüestionament frontal del sistema 
de producció i de vida capitalista, 
un qüestionament que no sols va 
estar teòric, sinó que va arribar a 
fer trontollar les institucions po-
lítiques del país, que va haver de 
reaccionar amb l’únic instrument 
que, en casos d’emergència com 
aquest, sap utilitzar per frenar una 
crisi produïda per l’acció política 

impugnadora d’estudiants, campe-
rols i obrers al carrer: la violència 
repressiva. 
 
El primer pas en aquesta consi-
deració seriosa del que va passar 
als carrers de París la primavera 
del 1968 –i en molts altres llocs 
en aquells mateixos moments– és 
d’aquesta naturalesa: reconèixer 

la seva condició d’esdeveniment 
revolucionari, és a dir, superar i 
desqualifi car la visió revisionista 
ara per ara dominant de la mà dels 
discursos político-mediàtics que 
gaudeixen del monopoli en la pro-
ducció i distribució de signifi cats. 
Són aquestes fonts les que estan 
insistint en mostrar-nos aquells 

fets com una mena de revolta 
d’estudiants petitburgesos, avo-
rrits i frívols, que es van prendre 
aquelles jornades com una mena 
de festa fi  de curs per entretenir-se 
i experimentar noves sensacions. 
Com a molt, s’accepta que allò va 
poder ser una revolució més aviat 
“cultural”, en el sentit d’un assaig 
de canvi radical en els costums, 
però que no va afectar –ni ho pre-
tenia– les estructures profundes de 
la societat capitalista.
 
Aquesta mirada –en aquests mo-
ments hegemònica quasi en termes 
absoluts– està essent exercida als 
corresponents fòrums d’opinió 
per persones que moltes vegades 
es presenten com a participants en 
aquella onada revolucionària que 
a fi nals dels anys 60 va sacsejar 
els països de capitalisme avançat. 
Quasi tots ells són ara per ara 
usufructuaris de llocs de privilegi 
de la premsa, la política, la cultura 
o àdhuc el món empresarial. En 
aquests casos és previsible un 
discurs que intenta racionalitzar i 
justifi car, per aquesta via, tota mena 
de derrotes i renúncies morals. Tot i 
les seves renúncies ètiques i el seu 
traspàs a posicions polítiques que, 
en el millor dels casos, són d’índole 
socialdemòcrata o associades a 
aquesta apoteosi de la hipocresia 
que seria la ideologia ciutadanista. 
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Però el punt de vista d’aquells 
que ara per ara viuen a l’ombra de 
l’ordre social que un dia van creure 
combatre, el que amaga és que allò 
va ser molt més que una kermès 
d’estudiants llibertints i drogats. Al 
Maig del 68 una protesta  iniciada 
pels estudiants de Nanterre va ser 
el punt culminant i més visible 
d’un encadenament de turbulèn-
cies tan nacionals franceses com 
mundials. Les barricades a París 
van expressar dramatúrgicament 
un estat de coses que, entre altres 
factors, manifestava la ràbia con-
tra l’imperialisme nord-americà 
a Vietnam i les ànsies de llibertat 
dels països colonitzats i expoliats: 
la guerrilla a Llatinoamèrica –amb 
la fi gura del Che com la seva insíg-
nia; el moviment dels no-alineats, 
amb figures fonamentals en la 
lluita per l’emancipació nacional, 
com ara Samora Machel, Amilcar 
Cabral, Ben Barka, Lumumba, 
Bernadette Deblin o Ho Chi Minh. 
Encara era ben fresca la vergonya 
de la guerra colonial a Argèlia, 
les atrocitats comeses allà per les 
tropes franceses, la carnisseria 
d’argelians als carrers de París el 
17 d’octubre del 1961 i el perill 
que s’havia viscut d’una presa de 
poder a França per l’extrema dreta 
que immediatament després ve re-

presentar l’OAS. També és el mo-
ment en el que apareix amb força 
una contracultura als Estats Units, 
alguns dels aspectes polítics de la 
qual són de naturalesa antagonista: 
Malcom X, els Panteres Negres, 
Angela Davis, la matança d’Attica 
i de la Universitat de Kent, els 
yippies i les grans protestes contra 

el congrés del Partit Demòcrata a 
Chicago. És el moment també en el 
que la Unió Soviètica demostra fi ns 
a quin punt el comunisme podia ser 
una coartada per la vella dominació 
imperialista rusa i com els partits 

comunistes podien ser instruments 
de control polític al servei d’una 
casta de buròcrates, quan no –com 
estem veient a la Xina– instruments 
de l’adveniment del liberalisme 
capitalista. Ho havien vist abans 
i ho tornaríem a veure més tard, 
però poques vegades de manera 
tan evident com amb la imatge dels 
tancs soviètics als carrers de Praga 
l’agost d’aquell mateix 1968. 
 
A nivell intern, el primer error 
seria considerar –com s’està 
considerant des de la seva fo-
lklorització– la revolució del 68 
com a una revolta exclusivament 
estudiantil. Com tantes vegades 
al llarg de la història, des de fa 
segles, és cert que van ser les 
universitats les que van conèixer 
l’esclat de la rebel•lió, d’igual 
forma que va ser des d’elles 
que es van començar a coure 
les seves premisses teòriques. 
Però aquell mes de maig va ser 
també la culminació d’un seguit 
de grans mobilitzacions obreres 
i també camperoles als mesos 
immediatament anteriors –Mans, 
Caen, Beçanson, Redon–, en un 

procés que va desembocar fi nal-
ment en una vaga general en la 
que hi van participar deu milions 
de treballadors. El Maig del 68 
va ser, sens dubte, un autèntic 
aixecament popular.

Tampoc seria just oblidar-nos del 
paper fonamental que van tenir 
moviments intel•lectuals i creatius 
que van revifar la complicitat ac-
tiva que als anys 20 i 30 va incor-
porar les avantguardes artístiques 
a les dinàmiques revolucionàries, 
començant per l’exemple ben 
il•lustratiu dels surrealistes. Grups 
com Socialisme o Barbàrie o la 
Internacional Situacionista van 
fer una crítica radical de les noves 
formes de control social i polític 
que estaven apareixent en aquell 
moment i veurem generalitzar-se 
en dècades posteriors fi ns ara ma-
teix. Donaven concreció al clima 
d’efervescència creativa del que 
el nostre país va rebre l’onada i 
que molts enyorem en l’actualitat. 
Van ser ells els que van forma-
litzar una intuïció que ja abans 
havia estat present en tot moment 
revolucionari, que és que un canvi 
real no pot aspirar tan sols a mo-
difi car les condicions de treball o 
la distribució dels recursos, sinó 
que el seu objectiu ha de ser la 
vida mateixa. No era el sistema 
productiu el que calia substituir 
per una altra cosa millor, sinó el 
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dia a dia, l’existència quotidiana, 
per a que la vida privada deixés de 
ser una vida cada cop més privada 
de ser vida.
 
Aquest tarannà és el que explica 
el paper actiu atorgat a la ciutat i 
els seus carrers no sols com a tes-
timonis o escenaris passius d’una 
revolta, sinó com a protagonistes 
actius, actors principals del gran 
drama revolucionari. La revolta ur-
bana no va ser ja sols una revolta a 
la ciutat, sinó una revolta en què un 
dels temes centrals era la pròpia po-
tencialitat creativa i revolucionària 
de la ciutat mateixa. Bona part dels 
grans lemes del maig del 68 francès 
insistien en aquest aspecte, dels 
quals el més conegut de “Sota les 
llambordes, la platja” en seria el 
resum i la síntesi.
 
El “sortir al carrer” revolucionari 
va tenir a partir d’aleshores una 
explicitació teòrica del que fins 
aleshores havia estat mancat, per 
molt que el sentit darrer, tan trans-
cendent, d’un acte d’aparença tan 
senzilla sempre havia estat pre-

sent. El vell “a la calle que ya es 
hora” que cantava Rafael Alberti 
s’entenia ara, ja no de forma tàcita 
com fi ns ara, com el que sempre 
havia estat: una modalitat de de-

mocràcia directa i radical, en què 
són els mateixos afectats per les 
injustícies i els greuges els qui es 
consideren legitimats per parlar 
per si mateixos i sense el concurs 
de mediadors orgànics institucio-
nalitzats a través del vot, ni usant 
els «conductes reglamentaris» que 
preveu el sistema parlamentari i la 
burocràcia administrativa. Es trac-
ta, al capdavall, d’una denúncia del 
que Bourdieu (1984) anomenà fe-
titxisme de la delegació, la il•lusió 
que algú pot encarnar físicament i 
ser portaveus d’una col•lectivitat 
vindicativa. Perquè tot allò era una 
manera d’avisar-nos que la lluita 
democràtica és una lluita per la 
paraula i pel dret a parlar i que la 
presa del carrer pels manifestants 
constitueix una conquesta de la 
paraula, que gens casualment era el 
títol del llibre que Michel de Cer-
teau dedicà al Maig del 68 a França, 
del qual, per cert, és va conèixer 
una curiosa –però signifi cativa– 
versió catalana quasi immediata. 
En aquestes oportunitats –inscrites 
en lletres d’or a la història de totes 
les ciutats– els ciutadans es repre-
senten a ells mateixos, reclamen 
exercir el seu dret a existir amb un 
rostre, com a realitat palpable que 
es fa present en aquest prosceni 
per la vida pública que és la plaça 
i el carrer.
 
El Maig del 68 va ser, així doncs, 
una revolució, però va ser una 
revolució, i aquesta seria una 
altra de les seves característiques 
singulars, gairebé incruenta. Una 
revolució sense morts, si més no 
com a conseqüència directa dels 
aldarulls. El mateix es podria dir als 
danys produïts, més espectaculars 
que reals. Referint-se a les destruc-
cions produïdes durant el maig del 
68, Michel de Certeau (1970: 11) 
avisava que aquestes mai no van 
ser de debò cap cataclisme i van 
adoptar un fort contingut simbòlic. 
Al mateix temps que recordava 
que cap instal•lació estratègica, 

ni cap seu política o econòmica 
important va ser destrossada pels 
obrers i estudiants. “Els danys –diu 
Certeau–, a més dels ocasionats 
inevitablement pel desordre, feien 
més aviat l’efecte de sacrificis 
necessaris a l’expressió d’una rein-
vidicació» (el subratllat és seu)”. 

És per això que Certeau ens parla 
de “lluites rituals” per referir-se als 
enfrontaments al carrer entre joves 
i policies. 
 
Un altre autor que va percebre en 
clau urbana els fets del 68 va ser 
Pierre Sansot (1996: 199). Era ell 
qui subratllava el signifi cat que te-
nia que els estudiants triessin, com 
a teatre d’operacions predilecte, 
els carrerons del Barri Llatí, i ho 
fessin per dur a terme moviments 
sinuosos, gairebé brownians, que 
contrastaven amb la linealitat de les 
grans desfi lades civils més o menys 
institucionalitzades. Els policies, 
de la seva banda, no van oblidar 
tampoc mai aquesta dimensió di-
guem-ne patèrica de la seva presèn-
cia. Aleshores, a aquell París, es va 
veure clarament com el desplega-
ment dels agents antiavalots no tan 
sols és una intervenció destinada a 
assolir un determinat objectiu, sinó 
actuacions en bona mesura teatrals, 
veritables coreografies que no 
dissimulaven les seves ressonàn-
cies cinematogràfiques. Al seu 
llibre, Michel de Certeau (1970: 
120) deia que “els manifestants 
de maig lluitaven contra marcians 
negres i amb casc”. A Poetique de 
la ville, Pierre Sansot parla de les 
furgonetes que transportaven els 
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CRS francesos aquelles jornades 
com “grans bèsties fabuloses a 
la caiguda de la tarda, monstres 
enfonsats dins la nit parisenca” 
(1996; 120). Tot conformant una 
preocupació escènica de la qual 
els propis manifestants –cada cop 
més “vestits per a l’ocasió”– eren 
partíceps i que ha acabat imposant-
se com a model de revolta urbana 

arreu de les societats industrialit-
zades, com ho demostren les grans 
mobilitzacions antiglobalització en 
contextos metropolitans: Seattle, 
Gènova, Gotteborg, Praga, Niça, 
Barcelona, Melburne, etc.
 
En una cosa, si més no, el Maig 
del 68 parisenc es va mantenir 
“fi del a la tradició”. Va ser en el 
recurs exhaustiu de l’eina per an-
tonomàsia de l’enginyeria urbana 
revolucionària: les barricades, la 
instal•lació generalitzada de les 
quals torna a respondre a un pro-
jecte de control sobre l’espai urbà 
que implicava l’aquarterament dels 
estudiants a les seus universitàries 
i als “seus” barris, al mateix temps 
que impossibilita¬va la penetració 
de forces percebudes com un fl ux 
anòmal i mòrbid, contra l’avenç 
del qual calia aixecar tota mena de 
dics i comportes: la policia, com 
en altres èpoques l’exèrcit. Les 
barricades havien estat la forma 
d’arquitectura popular efímera més 
característica i més simbòlicament 
eloqüent de la història de rebel•lió 
de les ciutats contemporànies. 
Sansot feia notar com la barricada 

evocava la imatge d’una subterra-
neïtat urbana, que emergia com a 
conseqüència d’un tipus de sisme 
desconegut. Tot i això, a París, 
malgrat que els carrers van ser aixe-
cats i es van construir nombroses 
barricades amb el seu empedrat, 
la fórmula més emprada va ser la 
de travessar cotxes a les calçades, 
bolcar-los, sovint incendiar-los, 
una forma de violència de fort 
contingut simbòlic, del que les 
revoltes a les perifèries franceses 
dels darrers anys no han estat sinó 
noves mostres i la generalització. 
S’ha interpretat el sentit extraem-
píric d’aquesta mena de tècniques 
de jugulació dels carrers, com una 
manera de protestar contra un ene-
mic que havia usurpat l’espai urbà, 
i alhora com a encarnació absoluta 
de la societat de consum que es vo-
lia fer trontollar. Aquesta fou la tesi 
de Sansot (1996: 118) que, parlant 
del maig del 1968, evoca el que va 
ser, segons ells, un autèntic “holo-
caust d’automòbils”, del qual, per 
cert, se’n van lliurar certs models 
com el Citroën 2 CV o el Renault 
4L, que eren els vehicles habitual-
ment preferits pels propis manifes-
tants i que aquests homologaven 
simbòlicament –segons interpreta 
Sansot– amb bicicletes. Al capda-
vall, tot va ser un cop més com si 
les barricades fossin una variable 
d’higienització i d’esponjament 
urbans a les antípodes de les que 
la violència urbanística ha acabat 
imposant a tantes ciutats. La ba-
rricada assumia la concreció física 
d’una ciutat literalment aixecada 
i Henri Lefebvre podia veure en 
ella un instrument espontani de re-
novació urbana, l’expressió d’una 
voluntat absoluta de modifi car no 
tan sols l’espai físic, sinó també 
l’espai social. A La production de 
l’espace social podem llegir: “Sols 
el buldòzer i el còctel molotov 
podrien canviar l’espai existent” 
(Lefebvre 1974: 54).
 
Un altre element a remarcar –del 

qual hem de tenir present que en 
som resultat en l’actualitat– va ser 
que en aquells moments –i tan sols, 
no ho oblidem, com a màxima 
visibilització d’un procés d’ampli 
espectre i d’abast mundial– es va 
veure amb claredat que el futur de 
les revolucions dependria de no-
ves formes de politització, sovint 
basades en una interacció en bona 
mesura inèdita entre explotats i 
exclosos i en l’articulació de lluites, 
els protagonistes de les quals eren 
minories que la pròpia classe obrera 
havia menystingut o fi ns i tot estig-
matitzat, com eren els immigrants 
estrangers –la solidaritat amb els 
argelians després de la matança del 
1961–, els i les homosexuals o les 
dones. Però potser el més  desta-
cable és que aquells episodis  van 
posar de manifest que era perfecta-
ment possible, en contra de teories 
que fi ns aleshores havien esdevingut 
incontestables, que esclatés una 

revolució en plena bonança econò-
mica, i que els seus protagonistes no 
fossin masses d’afamats, sinó estu-
diants de classe mitjana i una classe 
treballadora que vivia moments 
d’estabilitat i fi ns i tot d’una certa 
prosperitat, com la que caracteritzà 
el “boom” econòmic de la segona 
meitat dels anys 60. 
 
Aquest elogi de l’esperit i les 
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realitats que van suposar el Maig 
del 68 no suposa negar aspectes 
negatius i criticables, inservibles 
i àdhuc contrarevolucionaris, si 
més no si els pensem detinguda-

ment. Però si, en aquesta tasca de 
balanç, féssim l’enumeració dels 
elements menys recuperables, 
hauríem d’arrossegar una bona 
part de la història dels moviments 
transformadors que ha conegut la 
història, incloent-hi aquells que 
al nostre país han protagonitzat la 
seva classe obrera i altres sectors 
compromesos amb la millora radi-
cal de la societat. Posem per cas: és 
veritat que al capdavall el maig del 
68 va implicar un reforçament de 
les estructures de poder capitalista 
a França, però això és el que passa 
amb tota revolució fracassada, co-
mençant, per exemple, per una altra 
que s’havia produït amb el mateix 
escenari quasi un segle abans: la 
Comuna de París del 1871. És 
possible que els actors principals 
d’aquesta darrera –a la manera com 
ens mostra Dreamers, de Bernardo 
Bertolucci, la pel•lícula “ofi cial” 
del Maig francès– fossin joves bur-
gesos àvids d’aventura, però això 
es podria dir també de les lluites 
que a les acaballes del franquisme 
prepararen el presumpte adveni-
ment de la democràcia a Catalunya 
i a Espanya. I és cert que el perfi l 
social dels que aixecaren les llam-
bordes als carrers de París al maig 
del 68 és bàsicament el mateix 
dels que envaïren la Universitat 
de Barcelona pocs mesos després, 
provocant la declaració de l’estat 
d’excepció a Espanya el gener del 
1969. Molts van trair allò pel que 
havien lluitat; però molts altres han 

continuat i continuen al peu del 
canó, dient i fent les mateixes coses 
en nom dels mateixos principis i 
amb idèntics objectius.
 
En relació a tot plegat, una refl exió 
resulta en especial pertinent, si més 
no des d’aquestes pàgines. Quin 
va ser el paper dels comunistes 
francesos i fi ns a quin punt les deci-
sions que es van prendre aleshores 
en relació als esdeveniments no 
han estat determinants de la  seva 
decadència, la postergació i fi nal-
ment, ara ja, a la residualitat? S’ha 
repetit –vet aquí un altre tòpic– que 
el retrocés dels comunistes a Eu-
ropa ha estat la conseqüència de 
l’enfonsament del mur de Berlín i 

el desballestament del “socialisme 
real” als països de l’Est d’Europa. 
En canvi, una altra perspectiva 
posaria de manifest que el retrocés 
en la infl uència no tan sols electoral 
sinó sobretot social dels partits co-
munistes canònics té a veure també 
–potser sobretot– amb la seva 
renúncia a liderar moviments com 
el del Maig del 68 a França i altres 
similars que estaven produint-se en 
aquells moments i s’aniran produint 
després al llarg i ample dels països 
de capitalisme avançat, i que van 
quedar en mans de l’infantilisme 
esquerranista i les seves tendències 
sectants i, per tant, al mateix temps 
de l’espontaneïsme, de la desarti-
culació organitzativa i de la més 
absoluta desorientació ideològica. 
I si alguna cosa es va salvar de la 
postura dels comunistes francesos 

va ser la relativa independència de 
la que van gaudir els seus joves –la 
UEC–, al si del sindicat estudiantil, 
la UNEF. En canvi, la deserció del 
PCF va tenir funestes conseqüèn-
cies. Recordem l’article que Geor-
ges Marchais escriu a L’Humanité 
el mateix 3 d’aquell mes de maig, 
denunciant “els falsos revoluciona-
ris que cal desemmascarar” i les ac-
tivitats de l’”anarquista alemany” 
Daniel Cohn-Bendit. És quan 
l’aixecament s’estén a les fàbriques 
que el PCF intenta incorporar-se i 
dóna suport a la vaga general. Però 
ja serà massa tard. Els comunistes 
han perdut ja l’oportunitat d’or 
d’encapçalar i dotar de coherència 
i organització un moviment revo-
lucionari amb possibilitats reals de 
prendre el poder, en un moment 
en el que De Gaulle ha abandonat 
París i els tancs de l’exèrcit són a 
les portes de la ciutat. 

Comparem el tracte que ha re-
but el Maig del 68 francès des 
de la producció i la discussió 
ideològiques de l’esquerra i el 
que va merèixer aquell moment 
ja esmentat de la Comuna de 
París del 1871, en la qual, per 
cert, el jovent va jugar un paper 
tan important com el que jugaria 
un segle després.  Recordem que 
Marx ja havia avisat sobre la 
imprudència que suposaria que 
la classe treballadora intentés 
una presa de poder en aquells 
moments. Tot i això Marx va 

saludar amb entusiasme la re-
volució quan es va desencadenar 
i, un cop fracassada, va extreure 
lliçons que, entre altres efectes, 
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van implicar –recorde-m’ho 
també– aquell pròleg del Ma-
nifest Comunista per a la seva 
edició del 1872, en la que Marx i 
Engels reconeixien que els esde-
veniments d’un any abans a Pa-
rís havien fet envellir elements 
importants de l’original d’un 
text fonamental del pensament 
marxista. Els ensenyaments 
d’aquell altre maig revolucio-
nari van ser fonamentals –bé 
que ho sabem– per a tots els 
processos revolucionaris poste-
riors, incloent-hi naturalment la 
d’octubre del 1917 a Rússia. En 
canvi, què lluny som d’aquest 
esforç que se’ns hauria de reque-
rir de pensar seriosament quins 
van ser els errors i els encerts 
del Maig francès del 68! El més 
fàcil és, ara per ara, apuntar-se 
a aquesta mena de revisionisme 
que tendeix a desposseir-lo del 
que va ser la seva voluntat i la 
seva capacitat impugnadora. 
Esdevingut la seva caricatura, 
ens podem permetre fer mofa de 
la seva inutilitat o fins i tot de la 
seva naturalesa contraproduent. 
Qualsevol cosa menys aprendre 
d’ell, extreure i apropiar-nos de 
les seves lliçons. 
 
En canvi, que clar resulta que res 
podria ser igual en els projectes 
de transformació social després 
d’aquell Maig del 68 que ara la 
moda imposa menysprear. Un 
exemple. Un dia d’octubre de 
l’any 2006 vaig ser testimoni 
d’un estrany espectacle a la 
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Plaza Simón Bolívar de Cara-
cas. Al bell mig d’aquell espai, 
instal•lats en una tribuna, hi 
havia una sorprenent barreja 
de militars uniformats i carre-
gats de medalles i una colla de 
transexuals vestits igualment 
amb les seves millors gales. En 

acostar-m’hi vaig comprovar 
que els parlaments solemnes que 
s’estaven fent feien la glossa 
enaltida de la declaració de la 
ciutat com a “ciutat lliure de 
sexisme i homofòbia”. Vet aquí, 
vaig pensar, una escena que de 
cap de les formes s’hagués pogut 
produir a una plaça de L’Havana, 
on les autoritats, la policia i el 
Partit Comunista porten des 
de la Revolució perseguint 
els homosexuals. En canvi, a 
Veneçuela, un país on s’obren 
expectatives interessants sobre 

el futur de la lluita per canvis 
socials profunds, tenia lloc una 
escena en la que uns travestits 
eren conduïts al centre del pro-
tagonisme polític institucional. 
Quina llunyania ètica i estètica 
entre dos processos revolucio-
naris –el cubà i el veneçolà– tan 
propers en canvi pel que fa al 
combat contra l’imperialisme 
i el capitalisme a l’Amèrica 
Llatina d’ara mateix! On rau la 
diferència entre un i altre? Què 
ha passat en el temps transcorre-
gut entre la irrupció d’un i altre. 
La resposta és clara: entre un i 
altre el que s’aixeca és justament 
el Maig del 68 i tot el que va ser 
capaç de resumir. 
 
A Veneçuela, el procés trans-
formador en marxa ha entès 
el que molts aquí no entenen: 
que és que ja no podem conti-
nuar conreant una forma de fer 
política, de proposar organit-
zació, d’injectar ideologia, de 
relacionar-nos amb els combats 
socials que va fracassar i va fer 
fracassar el Maig del 68. Un 
dels resultats d’aquell error –no 
ser on ni quan s’ha de ser– és 
que l’esquerra clàssica, hereva 
de la revolució soviètica, hagi 
estat condemnada a la posterga-
ció, entre altres causes perquè 
els sectors socials més comba-
tents ja no han tornat a refiar-se 
d’ella. Tant ens hem entestat en 
ser partits de lluita i de govern, 
que al final hem aconseguit no 
ser ni una cosa ni l’altra. No 
sabrem mai què és el que ha-
gués passat si el PCF s’hagués 
sumat a la revolta i hagués 
assumit la seva responsabilitat 
històrica de dirigir-la. Sabem, 
en canvi, quines han estat en 
bona mesura les conseqüències 
de no haver-ho fet: la revolta 
va fracassar; el PCF també. La 
moral que se’n desprèn és ben 
clara: si passes de la història, el 
més probable és que la història 
acabi passant de tu.
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Ens diuen que fa just 40 anys 
hi havia a Catalunya 5 milions 
d’habitants. Tots estaven prepa-
rant-se pel gran viatge. Es veu 
que les botigues de maletes van 
fer el seu agost a l’abril, es van 
acabar totes les existències. Els 
indocumentats podeu pensar que 
feien les maletes per anar a emi-
grar com ho feien els seus avis 
fugint de la fam. No, en aquells 
temps arribaven molts immigrats 
a Catalunya. 

Els que diuen ara que estaven 
fent les maletes eren gent més 
aviat benestant. Pel que ens 
narren els exmelenuts es va fer 
un dispositiu especial Barcelona-
París, una gegantina operació de 
trasllat massiu només compara-
ble al creuament de milions de 
magrebins per l’estret de Gibral-
tar a l’estiu. 

Efectivament estaven fent les 
maletes per anar-se’n a La Sor-
bonne, una curiosa universitat 
francesa on durant un mes hi ha-
via més catalans que francesos. 

Es van assabentar que allí feien 
vaga i se n’hi van anar corrents. 
No van agafar mai un llibre ni 
per sospesar-lo.  No entenc a 

més la dèria dels catalans d’anar 
a una universitat on aquells dies 
no feien classes. O potser era 
per això? D’aquí ve que els del 
maig del 68 no sàpiguen quasi 

res i les poques coses que saben 
les saben malament. Entre anar 
a universitats tancades i fer va-
gues estudiantils no els va que-
dar temps per aprendre. Potser 
per aquesta enorme confusió 
intel•lectual pretenien fer revo-
lucions a l’abadia de Montserrat. 
Altres creien que el millor era el 
marxisme-leninisme-maoisme i 
que calia implantar aquest siste-
ma com ho feien a Albània o a 
Cambotja. Sort que es fumaven 
molts porros i no tenien temps 
per a res, perquè, si no, haurien 
acabat per pelar-nos a tots per 
llegir llibres. Segons es veu 
llegir-ne era una prova palpable 
de ser petitburgès. Com si els 
botiguers llegissin molt!

En aquest ambient que ens han 
explicat només hi ha una petita 
difi cultat explicativa, la cançó 
més escoltada el mes d’abril del 
1968 va ser el “La La La” de la 
Massiel que, com tothom sap, 
és l’himne revolucionari de la 
Internacional situacionista. La 
segona cançó més escoltada era 
“Cállate niña” dels PIC-NIC. 

Fa quaranta anys que uns estu-
diants francesos van protestar 
perquè no podien accedir a les 
habitacions de les estudiants a 
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Nanterre. D’aquí en surt el que 
s’ha conegut com a  maig del 68. 
No sembla un inici massa èpic. 
Curiós? Sí,  interessant? També, 

però políticament no sembla que 
el tema doni per a molt. 

Algunes de les idees del maig 
del 68 són positives, poques, i 
moltes d’altres negatives. Per 
exemple, la relació amb les dro-
gues és un dels mals que encara 
arrosseguem. En aquells dies 
es va començar a experimentar 
amb l’LSD. Van teoritzar que 
les percepcions que hom té en 
drogar-se són tan reals com la 
mateixa realitat. Aquí van perdre 
tota la perspectiva racional i mai 
més l’han recuperada (Bricmont 

i Sokal, 1999). Un cop hom 
accepta aquest tipus de plante-
jaments –que no raonaments- 
llavors ja pot afirmar qualsevol 
bestiesa. Per exemple un es pot 
apuntar tranquil•lament a la 

postmodernitat. En Sarkozy va 
afirmar que ell acabaria amb les 
idees del maig del 68, en realitat 
és el producte típic d’aquella 
generació. La major part dels 
dirigents d’aquella revolta in-
nòcua li van donar suport en les 
darreres eleccions. I per aquesta 
raó s’ha envoltat d’exmilitats 
socialistes a la vegada exmili-
tants del maig del 68. També és 
un hereu sorprenent d’aquella 
quinta l’Aznar. De joves no, de 
jove era falangista, però de gran 
es deixa melenes i acaba dient 
coses postmodernes com quan 
va afirmar que calia eliminar “el 
mismo concepto de causa”. 

Potser per la ingesta massiva 
de drogues, potser perquè sim-
plement eren així de ximples, 
la major part dels dirigents 
d’aquells dies s’han convertit de 
grans en els ideòlegs de la gent 
més reaccionària. Per exem-
ple, la major part de dirigents 
neocons als EUA son extrots-
kistes. A França, la major part 
dels dirigents de la revolució 
inofensiva,  per exemple l’André 
Glucksmann, va donar suport 
a la candidatura d’en Sarkozy, 
i els que van donar suport a 
la candidata socialista, un cop 
van saber els resultats els va 
faltar temps per a donar suport 
també al President del govern. 
A Espanya,  els ideòlegs del PP, 
els conductors de programes i 
tertulians de la COPE, etc., són 

també en gran part producte 
d’aquella flamarada  inútil. 

Potser és hora de fer una seriosa 
crítica d’aquella generació que 
ha aconseguit l’impossible, fer 
coherent en una biografia tirar 

còctels molotov a la policia o 
dirigir-la. 

No només s’ha anat creant el 
mite de la revolució del 68 a 
Catalunya, sinó que a més els 
seus pretesos protagonistes es-
tan traslladant perillosament i 
irresponsablement aquesta idea 
als seus fills. 

El mes de maig del 68 a Cata-
lunya no hi va haber cap mena 
de revolució. Quasi tots els 
catalans anaven a missa, es 
confessaven periòdicament, es 
casaven per l’església –molts 
d’ells de penal-, no usaven cap 
mètode anticonceptiu –estaven 

prohibits-. Fins i tot es casaven 
per l’església els homosexuals.  

Però ara tota aquesta generació 
fantasma pretén que els seus 
fills facin la revolució que ells 
no van saber fer (Dany Cohn-
Bendit, 1986). És curiosa la 
dèria que tenen amb les revo-
lucions. El que més em xoca és 
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que quan els parles de la revo-
lució obrera del 19 de juliol del 
1936, arrufen el nas i exclamen: 
“Van matar molts capellans i 
molts amos!”. I, com es pensen 
que es fa una revolució, anant a 
missa de dotze? Si la conversa 
és més intimista et diuen: “El 
papà el juliol del 1936 les va 
passar de tots colors, els obrers 
es van fer amos de la fàbrica i 
se’n va haver d’anar a Burgos” 
(Gregorio Morán, 1998). 

Els del Maig del 68 ara manen 
a tot arreu, en la política són els 
ideòlegs d’en George W. Bush, 
en Nicolas Sarkozy i en José 
María Aznar. Dirigents maoís-
tes com l’André Glucksmann 
demanen el vot per a la dreta i 
són els propagadors de què hi 
havia armes de destrucció mas-

siva a l’Irak. Comences a provar 
l’LSD i acabes veient armes per 
tot arreu. 

Per aquesta raó, perquè ara ma-
nen a la política, als mitjans de 
comunicació, a les empreses, 
etc, encara entenc menys que 
continuïn inflant el cap als seus 
fills. Si un dia aquests nois i 
noies s’ho creuen i es plantegen 
fer una revolució, hauran de de-
tenir els seus pares i executar-los 

a la Plaça de Sant Jaume. Són 
uns irresponsables!

El mes de maig del 1968 va ser 
a Catalunya un mes normal. Fer-
nos creure ara una altra cosa és 
atemptar contra la llei de la gra-
vetat. En altres indrets podien 
somniar en la construcció de 
nous mons produïts en mentali-
tats enterbolides per substàncies 
estranyes, aquí l’únic somni 
possible era acabar amb la dic-
tadura. I el somniaven pocs.

En Josep Fontana ens deia “En 
conjunt 1968 va ésser una fl ama-
rada innòcua en què van cremar-se 
inútilment les aspiracions de canvi 
social de les noves generacions. Es 
va deixar que s’esbravessin perquè 
veiessin que poques coses “reals” po-
dien canviar i tornessin a l’ordre”.
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Aquest és un còmic molt especial per a la Fundació Pere Ardiaca i ho és per diversos motius. 
La vida de la Lina Ódena transcorre en un període molt complex i al mateix temps molt 
important de la història recent de Catalunya i Espanya. 

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

És un còmic molt especial, perquè ens parla de la lluita pels drets de les  dones, perquè 
retrata una època en què les joves pagaven un preu molt elevat per cada petita conquesta 
en la lluita per la igualtat. Ho és també perquè el seu compromís tenia molt a veure amb 
la lluita de classes, va ser fundadora de la Joventut Comunista de Catalunya (J.C.C.) i més 
endavant de les Joventuts Socialistes Unifi cades de Catalunya (J.S.U.C.), va pertànyer al Co-
mitè Executiu del Partit Comunista de Catalunya (P.C.C.) i a la Internacional Comunista. 
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“El nostre deure és experimen-
tar”. Aquest va ser el lema del 
polifacètic artista rus Aleksander 
Ródtxenko (1891-1956), que 
va pertànyer a una generació 
d’artistes que va formar un grup 
de creadors d’esquerres que bus-
caven una manera nova de fer art 
d’acord amb els temps que esta-
ven vivint: la Revolució Russa.

El 1916, comença a confi rmar-
se com a un dels protagonistes 
del que es va conèixer com 
l’avantguarda russa, que era una 
representació de l’art d’esquerres 

rus. Després de passar pel fau-
visme i el cubofuturisme, en Ró-
dtxenko es va unir l’ any 1917 a 
un grup d’artistes que rep infl uèn-
cies del suprematisme d’en Malé-
vitx i de la cultura dels materials 
d’en Tatlin. En les seves pintures 
d’aquesta època “composicions 
sense objecte” experimenta amb 
el color, les formes geomètriques 
i la relació superfície-pla. Però a 
diferència d’en Malévitx, les for-
mes del qual semblen suspeses en 
l’espai, en Rótxenko juga amb les 
fi gures en la recerca d’una tercera 
dimensió. El 1918 es produeix la 

ruptura amb en Malévitx, amb la 
seva famosa sèrie “negre sobre 
negre” en resposta al “blanc 
sobre blanc”. A partir d’aquí, en 
Ródchenko continua amb la seva 
recerca i crea una sèrie d’obres 
en les que l’espai es construeix a 
partir de la combinació de línies: 
lineïsme.

Amb totes aquestes experiències, 
el 1919 entra a formar part del 
grup experimental zhivskulptarj 
(pintura-escultura-arquitectura), 
que pretenia sintetitzar els guanys 
de la pintura i l’escultura en pro-
jectes arquitectònics. Aquest grup 
seria fonamental en el camí cap al 
constructivisme. El 1920 es crea 
a Moscou l’Institut de la cultura 
Artística (Injuk) formada per 
pintors, escultors, crítics teòrics, 

arquitectes, etc.,  i és aquí on, 
fi nalment, es va gestar el Cons-
tructivisme, una nova forma de 
veure l’art. 

El Constructivisme es rebel•la 
contra l’art pur: “prou de re-
presentar, és hora de construir”, 
l’art surt al carrer, és la fi  de l’art 
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contemplatiu i l’arribada d’un 
art actiu. L’art es posa al servei 
de la tecnologia i la indústria. 
L’art serà un mitjà per canviar la 
vida. És en aquest sentit que hem 
d’entendre el tríptic monocrom 
(blau, groc, vermell) que va pintar 

en Ródtxenko el 1921 que pretén 
signifi car la fi  de l’art de cavallet, 
de l’art decoratiu. Amb aquesta 
obra simbolitza, amb els tres co-
lors purs, la fi  de la pintura entesa 
com a un element decoratiu.

“Que l’art es dirigeixi a la pro-
ducció. L’art inútil a la vida ha de 
ser relegat al museu d’antiguitats. 
És hora que l’art sigui una part 
integrant de la vida”.

En els següents anys en Rótxenko 
utilitza diversos llenguatges per 
posar en pràctica el lema del 
constructivisme, s’endinsa en 
el món del teatre, el cinema, i 
la imprempta. En aquesta línia, 
el 1923 il•lustra amb fotomun-
tatges el poema del seu amic 
Mayakoski “Sobre això”. A més, 
en Mayakoski i ell van dissenyar 
anuncis publicitaris per a les 
companyies estatals;  creen un 
estil directe i funcional, utilitzant 
figures geomètriques i signes, 
jugant amb diferents tipografi es 
i amb colors purs.

“Havíem conquerit Moscou com-
pletament i completament havíem 

desplaçat o, millor dit, suplantat 
el vell estil tsarista burgès i oc-
cidental de publicitat, amb un de 
nou de soviètic.”

Un exemple representatiu és el 
cartell publicitari per a la secció 
de Leningrad de la Gosizdad 
(Editorial Literària Estatal), en 
el que es veu una dona del poble 
cridant. De la boca de la dona en 
surten unes lletres, es van fent 
més grans i adquireixen la forma 
d’un megàfon. La imatge parla 
per si sola, és una crida: al poble, 
a la gent.

En Rótxenko es va endinsar 
també en el món de la fotografi a. 
En un dels seus escrits l’artista 
ens parla de la fotografi a com 
a un mitjà per revolucionar el 
pensament visual. En Rótxenko 
vol ensenyar l’home a veure la 
realitat des de nous punts de 

vista. Per això posa la càmera de 
dalt a baix, busca les diagonals, 
els escorços, l’inesperat: balcons 
i escales d’incendis vistos des de 
baix, un home fotografi at des de 
dalt l’ombra del qual sembla que 
comenci a caminar en una altra 
direcció, peces d’engranatge 

formant fi gures geomètriques, 
etc. Recull, doncs, en les seves 
fotografi es tot l’abans experi-
mentat. 

Amb l’arribada de l’Stalin les 
coses canvien a la Unió Soviètica; 

també per a en Rótxenko. El 1929 
són abolides totes les associacions 
literàries artístiques independents 
i el 1931 en Ródchenko és expul-
sat del cercle d’artistes Octubre 
entre acusacions de formalisme 
per part dels seus col•legues. En 
Rótxenko ja no encaixava en el 
realisme social promogut pel 
govern.

En Rótxenko tenia una gran 
capacitat per evolucionar de ma-
nera ràpida i passar d’una forma 
de pintar a una altra,  d’una 
disciplina a una altra. Tenia 
una enorme facilitat per deixar 
enrere el ja experimentat però 
quedant-se sempre amb alguna 
cosa d’això per a sumar-ho en 
el pas sigüent; fusió, síntesi, 
moviment… El fil conductor 
de tota la seva obra és el canvi, 
el moviment, la transformació. 
El llegat que ens deixa aquest 
artista és ampli i variat però so-
bretot ens impressiona l’esperit 
de tota la seva trajectòria, la 
veritable modernitat que és 
l’experimentació al servei d’un 
objetiu: millorar la societat, 
construir un present.
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En breus línies, Fisk qualificava 
la figura del palestí d’origen, 
professor de literatura compara-
da als EUA, membre del Consell 
Nacional Palestí del 1977 al 
1991 i creador, amb el seu as-
saig Orientalisme, d’una nova 
forma de veure, des d’Occident, 
el món àrab. I el 2000 llençant 
pedres contra l’exèrcit israelià 
des de la frontera libanesa. 

Aquest llibre recull les con-
ferències que va donar al cicle 
Reith (iniciades el 48 per en 
Bertrand Russell) l’any 1993.

És il•lustratiu l’inici de les seves 
intervencions, citant en Gramsci 
i donant-li la raó en la seva nova 

visió de l’intel•lectual “orgànic”. 
Creu que el poder limita la fun-

ció de l’intel•lectual tancant-lo 
en la petita parcel•la de la seva 
especialització. Com pot parlar 
un professor de literatura com-
parada de les representacions de 
l’intel•lectual en general?

Doncs pot, i com!

“L’objectiu de l’activitat de 
l’intel•lectual és fer progressar la 
llibertat i el coneixement humans 
(...) posant en tela de judici les 
imatges, els discursos ofi cials i 
les justifi cacions del poder”.

Reprodueix la definició de 
les  tasques  que  segons  en 
C.Wright Mills ha de desen-
volupar l’intel•lectual que ens 
recorden les paraules de l’Isaac 
Deutscher: “Pot ser realment 
l’intel•lectual un observador 
serè d’aquest món? Encara que 
el prendre partit el faci identi-
ficar amb causes que en veritat 
no són la seva, no deu prendre 
partit de totes maneres?”. 

Dóna un enfocament original en 
tractar el tema de l’exili i la seva 
repercussió en el treball, veient 
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una sèrie d’avantatges que no es 
donarien al país d’origen: “ten-
deixes a veure les coses no sim-
plement com són, sinó també com 
han arribat a ser...les veus com 
el resultat d’una sèrie d’opcions 
històriques portades a terme per 
homes i dones, com a fets socials 
realitzats per éssers humans, i no 
com a realitats naturals o sobrena-
turals, i per tant immutables, per-
manents i irreversibles”. Es permet 
una petita broma: “L’intel•lectual 
en exili és necessàriament irònic, 

escèptic, fi ns i tot trapella, però 
no cínic”.

Com a força original és el seu 
concepte d’intel•lectual “ama-
teur” front el professional.

No defuig en cap moment ex-
pressar amb la més absoluta 
claredat el seu compromís. Es 
mostra com un esperit lliure 
que no va acceptar mai estar 
d’assessor assalariat de cap 
mitjà de comunicació (“ama-

teur) i només es compromet 
amb el seu poble o contra llui-
tes justes (l’apartheid). Evita 
l’encasellament.  

Es desenganya dels intel•lectuals 
compromesos amb poders reli-
giosos: “personalment estic con-
tra la conversió i la fe en un déu 
polític, del tipus que sigui”.   

“El veritable intel•lectual és un 
ésser laic... i, per a aquest, aquests 
déus sempre defrauden”.
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Jotaeme, 

la joventut del comunisme




