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Apunts per entendre i enfrentar-se a la crisi

La Fundació Pere Ardiaca i la revista Sin Permiso vam tenir l’enorme 

privilegi de reunir en Michael R. Krätke,  l’Àngels Martínez 
Castells, l’Antoni Domènech, la Florence Gauthier i en Gustavo 
Búster en un seminari en dues taules rodones consecutives El final 

de la cultura democràtica antifeixista i els nous camins ideològics 

i polítics de les oligarquies, i Una sortida democràtica de la crisi: 

refundar i radicalitzar la cultura democràtica 

Davant la crisi, quan, com deia en Gordon Brown “Hem arribat a un 

punt en que el que era impensable fa dos mesos ara és inevitable”, hi 

ha fam de respostes: cal teoria per a l’acció. Aquesta publicació és 

un recull de reflexions que vol contribuir a l’anàlisi i la proposta per 

a l’acció tranformadora avui i ara.

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

fpereardiaca@fpereardiaca.org

www.fpereardiaca.org
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En la introducció de l’Informe Final de la Comissió sobre Determinants 
Socials de Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es pot 
llegir: “La justícia social és una qüestió de vida i de mort. Afecta la ma-
nera que les persones viuen, la probabilitat que se’n deriva d’emmalaltir, 
i el risc de mort prematura.(...) Una nena que avui neixi pot esperar 
viure més de 80 anys si ho fa en certs països – però menys de 45 
si neix en altres. (...) Diferències d’aquesta magnitud, entre països i 
dins els mateixos països, senzillament mai haurien d’existir. Aquestes 
desigualtats en salut, desigualtats evitables en salut, sorgeixen de les 
circumstàncies en que les persones creixen, viuen, treballen i es fan 
grans, i dels sistemes que s’han creat per a fer front a les malalties. 
Les condicions en les que les persones viuen i moren les formen, al 
mateix temps, forces econòmiques, socials i polítiques. Les polítiques 
socials i econòmiques tenen un impacte determinant en si una criatura 
pot créixer i desenvolupar-se al màxim del seu potencial i viure una vida 
esplendorosa, o si la seva vida es veurà estroncada. I cada vegada 
és més semblant la naturalesa dels problemes de salut que els països 
rics i pobres han de resoldre. El desenvolupament d’una societat, rica 
o pobre, pot avaluar-se per la qualitat de la salut de la seva població, 
quanta salut es distribueix de manera equitativa per tot l’espectre social, 
i el grau de protecció que reben les persones amb menys avantatges 
a conseqüència de la seva mala salut.”

De fet, reproduint les paraules que clouen l’Informe de la Comissió 
sobre Determinants Socials de Salut, reduir les desigualtats en salut és 
un imperatiu ètic perquè, ens diuen, la injustícia social mata a les per-
sones a gran escala. Front aquest honest i seriós Informe ens trobem, 
però, tota una munió d’anàlisis, prospeccions i estudis mercenaris que 
defensen la conversió dels serveis públics de salut en autèntics sectors 
productius no generadors de benestar sinó de plusvàlua. Contribueixen 
a la transformació de la salut en una mercaderia més, segrestant i 
deformant la informació, impedint que es pugui formar opinió pública, 
i interferint en la participació activa que es mobilitza per defensar el 
model públic. Així, s’amaguen decisions polítiques conscients a favor 
dels poderosos del sector sanitari privat i de la indústria farmacèutica 
i hospitalària sota la tapadora de “millores tècniques de gestió”, “mo-
dernització”, o “necessitats de financiació”, quan precisament en altres 

moments de crisi –i per l’acció de la lluita de classe-- s’havia aconseguit 
convertir el dret a l’atenció sanitària de totes les persones en un dret 
de ciutadania. Aquest dret econòmic i social s’havia anat estenent i 
ampliant fins l’inici de l’ofensiva neoliberal dels anys 70. I d’aleshores 

ençà es pretén anorrear sota pretexta de “millors” i “eficients” polítiques 

neoliberals... o per l’actual crisi econòmica.

Per això ara és un moment important per al futur de la sanitat i la salut 
a Catalunya. El capitalisme agònic està rebent cures intensives dels 
que podrien fàcilment desemmascarar-lo com un sistema d’injustícia 
i de mort. Davant les incerteses, la manca de confiança o la traïdoria 

dels que podrien assegurar el naixement d’un sistema econòmic més 
just i equitatiu a casa nostra, el caduc model econòmic es revifa amb 
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els fons públics (de tots) i imposa un model privatitzador que fa sang 
de les persones més febles. La seva crisi la carreguen, com sempre, 
sobre les persones més dèbils i els serveis públics d’ensenyament i 
salut, augmentant així les diferències econòmiques i socials, i amb un 
indubtable biaix de gènere.

D’aquí l’oportunitat d’aquest número de l’ESPURNA que té com a tema 
central SALUT EN TEMPS DE CRISI. Ve a donar-nos més arguments 
per preservar el sector de la salut en mans públiques, i a carregar-nos 
de raons per dir que ja n’hi ha prou. Que la salut no és un negoci: és 
una manera de viure personal i col•lectiva autònoma, plena, solidària 

i harmònica amb la societat i l’entorn. I un dret de ciutadania. I la salut 
és també participació... i és sempre pública.

Per això calen reflexions com les que fan en Joan Benach, la Lucía 

Artazcoz, en Toni Barbarà i altres autors i autores que publiquen en 

aquesta revista: per ajudar-nos a entendre que la justícia social i l’equitat 
són bones per a la salut, i que una societat que no tracta bé a les seves 
persones malaltes, que els hi escatima medicaments, retalla investiga-
ció i privatitza serveis, tampoc tracta bé, també escatima i també retalla 
i privatitza els drets de ciutadania i la democràcia. Per ajudar-nos a 
construir una societat més igualitària sense barreres divisòries entre 
salut, economia i política.

La Universitat Progressista d’Estiu 
de Catalunya enviarà gratuïtament un 
exemplar del llibre Quan les espar-
denyes trepitjaren la Universitat, Els 
estudis per a obrers de la Universitat 
de Barcelona i la Universitat Popular 
durant la II República 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 

En t rev i s t a -

documental 

de 45 minuts 

que en Vicenç 

Navarro, rec-

tor 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, ma-

nipulats 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 optimista amb els 

Estats Units perquè creu que la classe treballa-

dora, que durant un temps havia desaparegut 

del discurs polític, ha tornat a ser clau.

Aconsegueix  gratuïtament 
i a domicili el llibre i el DVD de la UPEC

Obteniu un exemplar 
del DVD El paper de 
l’intel·lectual com-
promès

www.upec.cat

l’abast de la societat catalana i era 
compartit per destacades personali-
tats de la vida política, associativa, 
cultural i científica del país i, ho 
fa, rescatant del pou de l’oblit dues 
importants experiències educatives 
populars que es desenvoluparen 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 finals de 2007
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Per començar, m’agradaria 
preguntar-vos sobre què és i com 
s’expressa la desigualtat en el 
camp de la  salut.  Podrieu donar 
exemples? Podrieu definir què 

hem d’entendre per desigualtats 
en salut?

La desigualtat en salut és un fe-
nomen omnipresent tant entre els 
països com a l’interior d’aquests. 
Els exemples són molt diversos.  
Al planeta moren uns 12 milions 
de nens anualment abans d’arribar 
als 5 anys de vida. Doncs bé, el  
98% d’aquestes morts passen a 
països de renda mitjana o baixa.  
Avui en dia, una nena acabada de 
néixer a Suècia té una probabilitat 
de viure 43 anys més que una que 
neixi a Sierra Leone. També en 
els adults hi ha clares desigual-
tats: la probabilitat de morir entre 

els 15 i els 60 anys és més de 10 
vegades superior a Lesoto, al sud 
de l’Àfrica, que a Suècia. I els 
països rics no estan, en absolut,  
exempts de desigualtat. Les àrees 
més pobres de la ciutat escocesa 
de Glasgow tenen una esperança 
de vida 28 anys menor que les 
zones més riques d’aquesta ciu-

tat. Alguns estats pobres dels 
Estats Units tenen 17 anys menys 

d’esperança de vida que els més 

rics i, en aquest mateix país, si les 
taxes de mortalitat de la població 
de raça negre durant la dècada dels 
90 haguessin  estat iguals a les de 
la raça blanca, s’haguessin evitat 
prop de 900.000 morts. A les àrees 
més deprimides d’Espanya moren 
cada hora quatre persones (35.000 
morts l’any) fruit de la desigualtat 
social. En general podem definir 

la desigualtat en salut com aque-
lles diferències en salut que són 
produïdes socialment, ja que el 
seu origen és polític, econòmic o 
cultural, i que són injustes, ja que 
es generen a través de situacions 
econòmiques, culturals o políti-
ques que es poden evitar. 

En quins grups socials s’acarnissa 
més la desigualtat?

En general, afecta sobre tot als 
grups més explotats, oprimits o 
exclosos de la societat, és a dir, als 
treballadors i les treballadores més 
pobres, a les classes socials més 
explotades (per exemple, en situa-
ció de precarietat laboral); entre 
els més oprimits, per exemple a les 
dones pobres aturades que viuen 
soles amb els seus fills,  als aturats 

sense recursos o als immigrants 
il•legals més pobres als quals se’ls 

nega el treball; entre els exclosos 

La desigualtat 
en salut és el resultat 

de desigualtats econò-
miques i polítiques 

que es volen 
minimitzar o ocultar
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sense sostre o en situació de greu 
marginació social. D’altra banda, 
la desigualtat té un component 
geogràfic ja que aquests grups 
socials acostumen a viure en els 
barris més “marginats” patint una 
explotació, exclusió i opressió 
social múltiple: tenen menys re-
cursos econòmics i menys poder 
polític, tenen una pitjor atenció 
sanitària i serveis socials, i estan 
més exposats a factors de risc 
perjudicials per a la salut, ja siguin 
de caire violent, laboral (acomia-
daments, sous baixos) o ambiental 
(contaminació).  

Hi ha la sensació que sobre 
aquest tema tan important, se’n 
parla poc. És així? 

Malgrat que en les últimes dècades 
s’ha avançat notablement en el 
coneixement generat a través de 
la epidemiologia social i la salut 
pública, el catàleg d’oblits a l’hora 
d’afrontar les desigualtats en salut 
sembla inesgotable. 

Quines serien les raons d’aquest 
“oblit”? Ideològiques, políti-
ques...?

Està clar, no podem ser ingenus. 
Si tot això està passant no és 
perquè el tema no sigui impor-
tant sinó perquè la desigualtat en 
salut és el resultat de desigualtats 
econòmiques i polítiques que es 
volen minimitzar o ocultar. Hi 
ha pocs investigadors interessats 
en el tema (es menys controvertit 
dedicar-se a la biologia o a la psi-

cologia de la salut, per exemple) 
i pocs recursos per investigar. I hi 
ha també una formació en salut, 
economia, i política inadequades 
que no posa atenció al tema. Potser 
encara pitjor, hi ha un “paradigma” 
biomèdic dominant, diguem-ho 
així, on allò biològic, tecnològic, 
mèdic i clínic, els serveis sanitaris 
i els estils de vida constitueixen 
allò fonamental per entendre com 
es genera i som s’ha de tractar la 
salut de la població. En general, 
l’aproximació dominant enfoca 
la salut pública com un problema 
“tècnic”, on el sector privat té un 
gran interès econòmic, en lloc de 
tractar la salut pública com un 
problema econòmic i polític que 
l’estat democràtic hauria de  con-
siderar com un bé públic.

Aleshores, us pregunto per les 
causes de la salut i la desigualtat 
en salut. Quin seria el ‘mapa’ 
de causes que hauríem de tenir 
present?

Les causes de la salut i la des-
igualtat són múltiples. Per aquella 
que podem  denominar “ideologia 
biomèdica dominant” les princi-
pals causes que en l’actualitat pro-
dueixen els problemes de salut i, 
per extensió, la desigualtat en salut 
té relació amb les causes genèti-

ques, les “eleccions personals”, 
com les pràctiques dietètiques 
o l’hàbit de fumar o, en un altre 
pla, amb l’accés i la qualitat dels 

serveis sanitaris disponibles. Mal-
grat tot, totes aquestes causes no 
poden explicar les desigualtats en 
la salut de la població. Les causes 
fonamentals es troben en una altra 
banda, en el complex entramat de 
factors econòmics i polítics pre-
sents a cada comunitat. 

No obstant això, en els mit-
jans de comunicació es parla 
molt dels factors genètics i de 
l’impacte important en salut. És 
tan important com es diu? Quin 
paper juguen realment? 

Em primer lloc, allò que s’hauria 
de reconèixer és que, malgrat els 
grans avanços  realitzats en els 
últims anys, el coneixement sobre 
la genètica i el seu impacte en les  
malalties és encara molt limitat. 

L’objectiu que la po-
blació augmenti la 
seva salut i qualitat 

de vida ha de ser con-
siderat un dret humà 

fonamental

L’explotació, la discri-
minació, l’exclusió i 

l’opressió són les cau-
ses fonamentals de les 
desigualtats en salut
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En relació amb les desigualtats en 
el camp de la salut el seu paper és 
poc rellevant per diverses raons. 
En primer lloc, perquè hi ha molt 
poques malalties “purament” 
genètiques i aquestes afecten un 

percentatge de població molt petit. 
Segon, perquè els factors biològics 
interactuen constantment amb 
l’ambient i un desavantatge inicial 
genètic pot ser habitualment com-
pensat mitjançant un canvi social. 
Tercer, perquè la predisposició 
genètica gairebé mai produeix 
efectes inevitables i moltes cau-
ses de mort canvien el seu patró 
social al llarg del anys per causes 
d’origen social i històric. I perquè 

les desigualtats en salut entre clas-
ses socials apareixen en un gran 
nombre de malalties diferents,  la 
qual cosa ens fa pensar en la gran 
importància del mitjà social en la 
producció de la salut.  A més, els 
grans canvis de salut en pobla-
cions passen amb una rapidesa que 
no es pot explicar per mitjans bio-

lògics. Un exemple és l’extensió 
de la SIDA a l’ Àfrica i una altra 
la reducció en l’esperança de vida 
a Rússia durant els anys 90.  

Què dir d’un altre factor també 
molt popular com són els “estils 
de vida”? Podem dir que avui en 
dia els ciutadans poden escollir 
portar una vida saludable?

La resposta ha de ser negativa. 
Avui en dia, al voltant de tres 
quartes parts de la humanitat no 
poden escollir lliurement com-
portaments relacionats amb la 
salut. Entre aquests, trobem fac-
tors tan importants com optar a 
una alimentació adequada, viure 
en un ambient saludable, o tenir 
una feina gratificant que no sigui 

nociva per a la salut. És habitual 
escoltar, per part de les autori-
tats sanitàries, missatges molt 
coneguts que, suposadament, 
constitueixen el més important 
per a protegir la nostra salut: “No 
fumis”, “fes exercici”, “beu amb 
moderació”, etc. Fa uns quants 
anys, per ajudar a  contrarestar 
aquesta visió tan “individualista” 
de la salut, en David Gordon, un 
salubrista britànic, va tenir una  
curiosa idea: suggerir una llista de 
recomanacions alternatives cen-
trades en allò social. Per exemple, 
deia coses com: “no siguis pobre, 
però si ho ets, deixa de ser-ho el 
més aviat possible”; “no visquis en 
un barri pobre i contaminat”; “no 

realitzis un treball precari i mal 
pagat”, etc. Amb tot plegat, volia 
subratllar la gran importància dels 
determinants socials a la salut pú-
blica, per damunt dels mal anome-
nats  “estils de vida”  i com n’és de 
ridícul pretendre que la majoria de 
les persones tingui la possibilitat 
d’ escollir aquests “estils de vida”. 

I són mal anomentats perquè real-
ment no es tracta d’“estils de vida” 
“personals”, sinó de conductes 
molt influïdes per factors socials. 

Així doncs, la salut no l’escull qui 
vol sinó qui pot.  

En aquest context, què és això 
que s’ha anomentat les “causes 
de las causes”?

Les “causes de las causes” són el 
conjunt de factors socials, econò-
mics i polítics que precedeixen 
la generació de causes com les 
esmentades. Els múltiples estudis 
científics mostren com, en compa-
ració amb les persones que tenen 
més riquesa, educació i poder, les 

La combinació “tòxi-
ca” de factors socials 
malmet la salut de les 
persones en una pitjor 

situació social 

S’haurà de fer front a 
interessos molt pode-
rosos i canviar de for-
ma dràstica la majoria 
dels sistemes polítics i 

econòmics actuals
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persones de les classes socials més 
pobres i explotades són les que te-
nen els pitjors perfils d’exposició 

a factors biològics, conductuals, 
i serveis de salut que, finalment, 

es manifesten en un pitjor estat 
de salut. Entre els factors socials 
destaquen les males condiciones 
de treball amb una major precarie-
tat laboral, el fet de no posseir un 
habitatge digne i ben condicionat, 
el fet de no disposar d’aigua neta, 
la manca de protecció i serveis 
socials, o el no tenir els recursos 
econòmics, educatius i les oportu-
nitats necessàries per dur una vida 
saludable com tenen les persones 
que gaudeixen d’una millor situa-
ció econòmica, cultural o política. 
La combinació “tòxica” de factors 
socials malmet la salut de les 
persones en una pitjor situació 
social i empitjora altres factors 
de risc ja que, per exemple, les 
classes socials més pobres tenen 
menys recursos i oportunitats 
d’alimentar-se de forma  adequa-
da, fumen i beuen en excés i amb 
una major freqüència, a causa de 
l’estrès, els seus serveis sanita-
ris són més incomplets i d’una 
menor qualitat. Tot això malmet 
la seva biologia, genera malaltia 
i augmenta el risc de morir. Les 
investigacions també mostren com 
la hipercolesterolèmia o la diabetis 
són més freqüents entre les classes 
socials pobres i com també es pro-

dueixen amb més freqüència entre 
elles les alteracions genètiques 
que produeixen un major nombre 
de càncers i malalties. 

Però entre aquests factors so-
cials que comenteu, s’inclouen 

també els factors polítics?  No 
és això també important?

Efectivament, esmentes un punt 
central. Malgrat que hem pogut 
veure com la desigualtat social pre-
cedeix la desigualtat en salut, podem 
preguntar-nos: quin és l’origen de la 

desigualtat en els factors socials que 
finalment produeixen la desigualtat 

en salut? Nosaltres hem parlat de “les 
causes de les causes de les causes”, és 
a dir, de la distribució desigual en el 
poder econòmic i social existent en-
tre i dins dels països que condiciona 
les polítiques socials i econòmiques 
que, alhora, influeix en la salut de 

les persones. Tot plegat, com ja hem 
comentat, s’”expressa” en forma de 
mala salut en aquells grups socials 
més oprimits o explotats per raó de la 
seva classe social, gènere, ètnia, esta-
tus migratori, edat o àmbit geogràfic 

d’origen. Finalment, per completar 
una mica aquest tema complex, tam-
bé hauríem de citar els mecanismes 
específics de producció de desigualtat 

en salut que tenen alguna relació amb 
temes  com l’explotació, la discri-
minació o la coerció, entre d’altres, 
i que són objecte d’investigacions 
especialitzades. 

No exagereu un pèl, per cridar 
l’atenció social i política, quan 
afirmeu que la  desigualtat en 

salut és la pitjor epidèmia dels 
nostres temps? 

No, en absolut. L’impacte de 
la desigualtat social en la salut 
pública del planeta és enorme. 
Ja hem citat diversos exemples 
i podem citar-ne molts més. Una 
nena de Lesotho, a Sudàfrica,  si la 
comparem amb una nena nascuda 
al Japó, viu mitja vida. El risc 
que una dona sueca mori durant 
l’embaràs o el part és d’1 entre 
17.400 mentre que el d’una dona 

afganesa és d’1 entre 8. A Uganda, 
200 de cada 1000 nens nascuts a 
les llars més pobres moriran abans 
del seu cinquè aniversari, mentre 
que en els països rics només en 
moriran 7 de cada 1000. Si tot 

el planeta aconseguís arribar al 
nivell de mortalitat infantil que té 
Islàndia (la més baixa del món al 
2002), cada any podria evitar-se 
la mort d’uns 12 milions de nens. 
Tres dades ens serveixen de re-
ferència per valorar la importància 
d’aquest fet: en aquell mateix any 
van morir més d’un milió i mig 
de persones de tuberculosi, més 
d’un milió de malària i gairebé 
tres milions de SIDA. Si es pot 
dir que cada civilització crea les 
seves pròpies malalties i les seves 
pròpies epidèmies, les investi-
gacions mostren que la malaltia 
més important de la nostra època, 
l’epidèmia més devastadora, no 

són aquelles malalties sinó la 
desigualtat de la salut. 

Què es pot fer per reduir les 
desigualtats en el camp de la 

La feblesa ideològi-
ca i política general 

de l’esquerra en 
molts països provo-
ca que estigui a la 
defensiva en molts 

temes

Les desigualtats en 
salut entre classes so-
cials apareixen en un 

gran nombre de malal-
ties diferents
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salut? Quines serien les vostres 
principals recomanacions? 

Sense transformar l’estructura 
econòmica i política a nivell 
nacional i internacional, és a dir, 
les desigualtats de poder i de re-

cursos econòmics que tenallen  el 
planeta, no serà possible reduir les 
desigualtats en salut. Per aquest 
motiu és necessari començar per 
augmentar la igualtat social amb 
un repartiment més equitatiu de 
la riquesa i una redistribució més 
igualitària del poder internacional. 
D’alguna manera es podria dir que 
això ja està succeint en l’àmbit 
polític i militar. Per desgràcia, 
actualment cap dels nous actors 
com són la Xina, Rússia, el Brasil 
i l’Índia tenen un programa polític 

igualitari. Per tant, necessitem po-
lítiques fiscals progressives i polí-
tiques socials que redueixin l’atur, 
la precarietat laboral i la margi-
nació i que, alhora, incrementin 
l’accés i la qualitat de l’educació, 

l’habitatge i els serveis sanitaris 
entre aquells que més ho neces-
siten.  Aquest fet està succeint a 
nivell regional a l’Amèrica Llatina 
i, malgrat les seves insuficiències, 

és motiu d’optimisme. No obstant 
això, sabem que les desigualtats 

de la salut persisteixen fins i tot 

en aquelles societats que pos-
seeixen la menor desigualtat de 
renda, la millor educació pública 
i el nivell més elevat de salut 
pública i de serveis sanitaris. És 
el cas, per exemple, d’algunes 
socialdemocràcies escandinaves. 
La insuficiència d’aquestes ens 

condueix a la idea de superar el 
sistema capitalista amb alterna-
tives que no generen o limiten al 
màxim desigualtats econòmiques 
i de salut.   

Penseu, doncs, que sota el capi-
talisme, sota l’actual globalitza-
ció neoliberal, poden reduir-se 
les desigualtats en salut fins a un 

nivell mínim o molt baix?

Encara que, per descomptat, en la 
situació actual és possible acon-
seguir reduccions notables en 
referència a la desigualtat social i 
la desigualtat en salut a través de 
diverses formes de socialdemo-
cràcia i capitalisme d’estat, creiem 
inevitable que s’aconsegueixi de 
forma ràpida un límit ”igualitari” 
en aquests sistemes i que no es 

pugui avançar, més o menys, a 
què s’aconsegueixi crear un model 
econòmic i social alternatiu al capi-
talisme. De fet, les nostres anàlisis 
mostren que, malgrat el seu elevat 
nivell general de salut, les socialde-
mocràcies europees no produeixen 
grans reduccions en les desigualtats 
de salut entre les classes socials, si 
les comparem amb altres formes de 
capitalisme europeu.  

Fa la impressió que, fins ara, gai-
rebé no hi ha debat públic sobre 
aquest tema. No hi ha partits, 
països, sindicats o moviments 
socials sensibles al tema? I si 
això és així, per què succeeix? 

És cert, amb molt poques excep-
cions i fins ara, que els partits po-
lítics, els sindicats, els moviments 
socials i els ciutadans en general 
no han percebut la desigualtat en 
salut com un tema fonamental 
que té les seves arrels i les seves 
solucions en l’acció política. No 
tenim una explicació completa del 
tema però, probablement, una de 
les raons més importants té relació 

amb alguna cosa que apuntàvem 
abans: la ideologia biomèdica 
dominant, un tema fonamental re-
lacionat amb la manca d’educació 
social i política en els temes mè-
dics i de salut. Un altre aspecte és 
la feblesa ideològica i política ge-
neral de l’esquerra en molts països 
que provoca que l’esquerra estigui 
a la defensiva en molts temes. No  
hem d’oblidar que, en general, 
actualment existeixen  pocs debats 
sobre la desigualtat social, un tema 

La probabilitat de 
morir entre els 15 i els 
60 anys és més de 10 

vegades superior a Le-
soto, al sud de l’Àfrica, 

que a Suècia

A les àrees més de-
primides d’Espanya 

moren cada hora qua-
tre persones (35.000 
morts l’any) fruit de la 

desigualtat social
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Al planeta moren 
uns 12 milions de 
nens anualment 

abans d’arribar als 
5 anys de vida

que els partits d’esquerra o fins i 

tot els sindicats semblen que han 
oblidat. Per exemple, els activistes 
i els polítics d’esquerra han de 
dedicar tants esforços a evitar la 

privatització dels serveis sanita-
ris que no tenen temps, energia o 
interès per analitzar i oposar-se a 
un tema fonamentalment polític i 
no pas sanitari. 

Des d’un punt de vista social 
o polític, per què creieu que és 
important conèixer quina és la 
situació i l’evolució de la des-
igualtat en salut? 

Es tracta d’un punt que ens sem-
bla que té gran rellevància. La 
reducció de la desigualtat en salut 
hauria de constituir una prioritat 
de l’agenda política de qualsevol 
govern i administració pública. 
Per què? Per fer visible el tema. 
Per a nosaltres les desigualtats 
en salut constitueixen una de 
les millors maneres per valorar 
els assoliments socials de què 

gaudeix una comunitat o per en-
tendre l’impacte de les injustícies 
socials que aquesta pateix. Així 
doncs, necessitem tenir diverses 
maneres d’analitzar i mesurar la 
desigualtat en salut entre i dins 
dels països amb els quals obtenir 
un indicador clau per mesurar el 
grau de justícia social d’una socie-
tat determinada. 

Per finalitzar, en pensar en la 

desigualtat en salut, podrieu 
resumir breument quines se-
rien les vostres qüestions prin-
cipals? 

Podríem plantejar tres conclu-
sions relacionades entre si. La 
primera és que l’objectiu que la 
població augmenti la seva salut 
i qualitat de vida, i redueixi el 
nivell de patiment lligat a les 
desigualtats de salut té un com-
ponent econòmic i polític central 
i que, per tant, aquest assoliment 
ha de ser considerat un dret humà 
fonamental. La segona conclusió 
és constatar de quina manera 
moltes investigacions cientí-
fiques mostren amb rotunditat 
com la pobresa, la desigualtat 
i els mecanismes generadors 
d’aquestes com són l’explotació, 
la discriminació, l’exclusió i 
l’opressió, omnipresents sota 
l’actual globalització neoliberal, 
són les causes fonamentals de les 
desigualtats en salut, la mort pre-
matura i el patiment de milers de 
milions de persones. I, tercera, si 
realment es vol aconseguir que la 
població millori substancialment 
el seu nivell de salut i es redueixi 
la desigualtat, inevitablement 
s’haurà de fer front a interessos 
molt poderosos i canviar de forma 
dràstica la majoria dels sistemes 
polítics i econòmics actuals. 
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En finalitzar 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 finalitzar 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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Política i Salut són 
categories interrela-

cionades, interdepen-
dents, inseparables
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La relació dialèctica del binomi 
Salut – Política és avui absoluta-
ment inqüestionable, malgrat la 
tossuderia de perversos mercena-
ris que volen presentar en forma 
reduccionista, aïllada i acrítica 
les coses de la salut (prefereixen 
parlar de sanitat), com una ciència 
estrictament biològica i tecnocràti-
ca, i per tant independent del marc 

social, humà, econòmic i polític 
determinant.

Caldrà, doncs, començar afirmant 

amb rotunditat quasi solemne que 
Política i Salut són categories in-
terrelacionades, interdependents, 
inseparables. Ambdues són cares 
de la mateixa moneda, i una i 

?$%="$*%&#,7#,\G%;';7,'%5'%Q?/:?8B%3',%-#%.#-01%367-*(#G%*$1'$1#%#3",1#,%
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altra han de ser abordades de for-
ma global.  D’aquí que crisi, del 
sistema capitalista, i salut siguin 
paràmetres igualment imbricats a 
l’hora de l’anàlisi i l’acció. 

Les properes línies intenten apor-
tar elements raonables i sustentats 
en l’empirisme científic que per-
metin concloure que Capitalisme 
és igual a malaltia, una patolo-
gia greu, pandèmica i crònica 
d’especial virulència en temps de 
crisi estructural. 

Aquesta vol ser una aportació 
de part a la complexa reflexió 
multidisciplinària a debat i des 
d’una visió i abordatge salubristes. 
Voldrà dir amb una triple dimensió 
bio- psico-social. Una aproxima-
ció al diagnòstic del present, amb 
ulls de clínic- del qui està a peu del 
llit del pacient- des de la biologia 
i les ciències biomèdiques, és a 
dir socials. 

Tractarem el tema en dos temps: 
El primer ha de considerar ne-

cessàriament els impactes de la 
crisi en tots aquells condicionants 
“NO- assistencials”, és a dir no 
mèdics, però  SÍ “determinants” 
en la salut humana i del col•lectiu 

social.  El segon també adient una 
reflexió més d’atenció personal sa-
nitària, més mèdica, i evidentment 
afectada de ple si la considerem 
des de l’exercici de la protecció a 
un dret fonamental. 

Les dimensions de l’actual crisi 
són d’una tal importància que ne-
cessariament repercuteixen en tots 
els aspectes  determinants en la 
salut humana. Tant a nivell indivi-
dual com a la seva dimensió social 
i col•lectiva. El treball i les seves 

condicions com a paradigma, però 
també els hàbits de vida, habi-
tatge, alimentació, cultura, medi 
ambient, organització del temps i 
l’economia familiar, valors ètics, 
pateixen impactes inqüestionables 
en la etapa actual i les conseqüèn-
cies  condicionen i conformen una 
forma concreta de viure, de gaudir, 
de patir,… i fins i tot i també de 

morir (malgrat s’intenti obviar 
el tema de la mort sota absurdes 
formes estètiques). 

Des de la òptica de la salut humana 
la present crisi aguditza el que ja 
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eren  unes tendències patogèni-
ques dins la depredació neoliberal 
global.  Vol dir, que esdevé objec-
tivable:  Un increment quantitatiu i 
qualitatiu de malalties i patiments. 
Principalment de les patologies 
mentals, incloses estres, depres-
sions i suïcidis in crescendo, 
però també estils de vida insans 
amb més i noves addiccions, 
hàbits insalubres, medicalització 
excessiva, fugides esotèriques i 
recerca ingènua de falses pana-
cees, integrismes parareligiosos. 
Generant desigualtats creixents, 
precarietats i atur laboral amb 
més desregulació i més incertesa, 
mercantilització de bens i serveis 
públics progressivament degradats 
via privatitzacions.  Pèrdues a la fi 

en condicions de vida i de treball, 
abús de drogues, sedentarisme, 
consumisme i  egocentrisme pa-
tològics, degradació alimentària, 
malbaratament energètic, baixa 
autoestima i pèrdua d’autonomia o 
del sentiment de pertinença social 
o del sentit crític, soledat forçada, 
devaluació de conceptes com la 
solidaritat i de valors socials i 
polítics, desnaturalització de la 
democràcia participativa amb ac-
ceptació fatalista de la submissió 
i retrocés en discriminacions i 
agressions de gènere, xenòfobes 

i racistes. La llista pot encara 
ampliar-se però la relació és prou 
greu i il•lustrativa.   

Algunes realitats resulten espe-
cialment dures: suïcidis al lloc 
de treball i per motiu de treball 
o la seva carència i desregulació, 
pèrdues de l’habitatge familiar via 

onada de desnonaments, mante-
niments inexistents a vivendes de 
baix estatus social (amb sinistres 
mortals  per deteriorament d’ in-
fraestructures o d’instal•lacions 

als immobles), renuncia forçada 
dels joves a l’emancipació perso-
nal de la llar familiar, dependència 
econòmica de professionals i uni-
versitaris/es que amb la perspec-
tiva de Bolonya no poden accedir 
a treballs remunerats compatibles 
amb horaris lectius i es veuen 
abocats a subscriure crèdits per 
finançar els seus estudis amb el 

compromís de retorn immediat 
un cop titulats, l’exèrcit de nous 
jubilats  precoços expulsats contra 
la seva voluntat del món del treball 
en plenes capacitats i experiència, 
una reserva ignorada i menystin-
guda de persones amb malalties 
cròniques i discapacitats parcials 
que ni tan sols poden accedir a cap 
forma d’ocupació amb finalitat te-
rapèutica o de gratificació social. 

Aquest estat de coses representa 
per a milions de persones, més 
enllà de la degradació en salut, 
la pèrdua de l’aspiració humana 
a la felicitat, i la renúncia a la 
concepció integral de Salut. Avui 
s’imposa l’ immediatesa de sobre-
viure,  de competir, de perdurar, 
de seguir corrent i esbufegant per 
no caure i ser trepitjat.  El més 
“normal” per habitual és lluitar per 
arribar a demà, a qualsevol preu, 
oblidant qualsevol  planificació 

a mig termini, i per descomptat 
incloent la submissió al sistema, la 

La curació només pot 
arribar d’un bon diag-
nòstic que comença 
per l’acceptació del 
propi subjecte malalt

Les dimensions de 
l’actual crisi repercu-
teixen en tots els as-
pectes  determinants 
en la salut humana

renuncia a una transformació real i 
sobretot a somiar ni a participar en 
qualsevol  alternativa real. 

Una renuncia viscuda com amputa-
ció forçada d’esperança i rebel•lió és 

causa i motiu de malaltia i patiment. 
S’arraconen i perden fràgils equi-
libris sostenibilitat ecològica, de 
qualitat de vida personal i social, de 
coherència ètica i moral, autonomia 
de pensament, d’opció ideològica, 
…la supervivència situa l’individu 
en la trampa del pragmatisme de mí-
nims d’una inevitable i falsa dualitat 
excloent: confort- inestable, o raó 
sostenible i social. Les noves tecno-
logies, al servei de la competitivitat 
extrema, d’un individualisme exal-
tat i la nova distribució del temps 
personal i laboral genera un medi de 
cultiu pretesament postmodern on la 
norma és la infelicitat assumida en 

la intimitat.  Una societat alienada, 
rendida, sotmesa, massificada a base 

de multiplicar fins l’enèsima po-
tència clons de models individuals 
de “prêt-a –porter”, és una societat  
malalta. Per suposat que les millors i 
més eficaces propostes de prevenció 

i promoció de salut en positiu que-
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den en paper mullat: Paradoxa quan 
és demostrat que només a societats 
socialment avançades en democrà-
cies populars i socialistes com Cuba 
o Veneçuela es compleixen allò  que 
“val més, i costa menys, prevenir 
que curar”.  

Si anem al segon capítol de les 
atencions personals i mèdiques, la 
crisi ofereix algunes constatacions: 
increment de totes les patologies 
però especialment de les que tenen 
més component psicosocial i de 
factors de risc mediambientals o 
laborals. Això comportarà com 
diem una perillosa medicalització 
de la vida quotidiana, el consum 
excessiu i negatiu de fàrmacs amb 
tots els riscos que això suposa de 
iatrogènies, interferències  i efec-
tes no desitjats,  la sobredosi de 
procediments diagnòstics a cops 
de risc evitable, la hiperfrequenta-
ció de consultes mèdiques, la mas-
sificació a primària, a urgències i 

a hospitalària... cercant salvacions 
mèdiques per a la supervivència 
diària qüestionada. També veiem 
la irrupció periòdica de propostes 
encara més privatitzadores per part 
de la xarxa empresarial comercial 
del sector, amb propòsits de crear 
nous copagaments, noves taxes i 
formules fiscals regressives, pene-
tració de la parasitació del sistema 
de salut per part de la lògica del 
mercat revaluant la salut com a 
mercaderia i font de lucre. Assis-
tim a una veritable “intoxicació” 

del llenguatge i dels conceptes que 
amb pretensions de modernitat i 
eficiència no fa sinó introduir els 

valors i el discurs del mercat i el 
neoliberalisme en matèria de salut 
humana i les seves atencions. Les 
fórmules privatitzadores, externa-
litzadores, s’argumenten a cavall 
d’una elaborada i enganyosa ne-
cessitat de “complementarietat” i 
de bondat d’allò “mixt” o públic-

privat (aportació de recursos 
públics-beneficis privats)  A més 

crisi, més incertesa, més por, més 
patologies, més negoci...   

Pot resultar il•lustratiu algun fe-
nomen que semblava feliçment 
superat i que reapareix en plena  
crisi: torna a estendre’s la venda 
d’òrgans i/o donacions biològi-
ques com a matèries primeres del 
mercat de la sanitat d’empresa: se-
men, òvuls, cabells, ronyons, pell, 
etc... com una patètica imatge de 
la necessitat de comercialitzar el 
propi per la supervivència. Altres 
cops el que es paga és un “lloguer” 
com ara matrius contractades per 

gestar embrions en tècniques de 
reproducció assistida... Quan 
semblava que la venda de sang 
i derivats eren ja cosa de la vella 
història més negra del segle pas-
sat, torna la involució civilitzatòria 
de posar al mercat parts del cos 
amb finalitat lucrativa.    

I com a qualsevol malalt, la cu-
ració només pot arribar d’un 
bon diagnòstic que  comença per 
l’acceptació del propi subjecte 
malalt.  Serà la primera tasca: la 
denuncia i la  diagnosi de les nos-
tres contradiccions i desesperan-
ces col•lectives i individuals.  

Hem arribat aquí, lluitant en 
condicions extremadament difí-
cils, i hem estat derrotats. Dis-
posem de resistències notables i 
d’esperances vives, tot i que enca-
ra insuficients. Moviments socials 

i organitzacions diverses,  accions 
de protesta i denúncia i reivindica-
ció, i per suposat de Partits polítics 
de les esquerres  transformadores 
i revolucionàries arreu del planeta 
junt amb les noves realitats insur-
gents de l’Amèrica Llatina i més 
són motiu d’ànim i enrolament. 
 
Per tancar aquesta reflexió vull 

abocar-hi una nota d’optimisme, 
encara millor d’ esperança. Hi ha 
realitats emergents en la xarxa ci-
vil organitzada a casa nostra, dins 
la ciutadania més compromesa 
i conscient, que han començat a 
alçar la veu, coral i sumatòria, de 
persones i associacions, i encara 
més han iniciat moviments de 
construcció d’espais de reivindica-
ció, de lluita i de proposta. També 
en Salut i així a Catalunya, el 19 
de febrer de 2009 es presentava 
a l’Ateneu barcelonès, una nova 
entitat anomenada “DEMPEUS 
per la salut pública”. Un col•lectiu 

de persones que subscriuen un 
Manifest concret i succint del que 
em sento especialment partícip i 
que cal reproduir: 

Avui s’imposa l’ imme-
diatesa de sobreviure, 
de competir, de perdu-
rar, de seguir corrent 
i esbufegant per no 

caure
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MANIFEST : DEMPEUS PER LA SALUT PÚBLICA 

Les persones que adherim aquest document considerem que el mo-
ment present és determinant pel que fa al futur de la sanitat i la salut 
a Catalunya i ens pronunciem en defensa del Sistema Nacional de 
Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, 
integral, solidari i d’ equitat garantida.

Considerem igualment que el seu objectiu irrenunciable és 
el de donar la cobertura i els serveis adients per garantir 
el dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la 
salut, sense cap tipus de discriminació, tampoc per a les 
persones immigrades, que treballen o volen a treballar, a 
casa nostra. La equitat i la lluita contra les desigualtats en 
salut ens són objectius fonamentals i necessaris.

Darrerament, des de diversos àmbits de les Administracions i empreses 
vinculades al sector de la salut, es vol restringir de moltes maneres 
l’àmbit públic. Per exemple, es reclamen noves aportacions econòmi-
ques de la ciutadania (“copagaments”), limitació de serveis, contracta-
cions de pòlisses d’assegurança privada i particulars, taxes, tractament 
mixt del finançament, generalització de pràctiques de privatització o 

d’ externalització. És a dir, valors de “mercat” pel damunt dels socials 
i polítics, i la supremacia d’ una gestió orientada per valors 
privats per sobre de la satisfacció dels drets democràtics, 
econòmics i socials.

La situació de crisi econòmica es ve a sumar al vell argument 
dels “límits econòmics del finançament públic”, per debilitar 

l’exigència dels drets i culpabilitzar la ciutadania. Es vol impo-
sar una mena de “Pacte Apolític neutral” que obriria camí a la 

mercantilització de tot el sector... quan aquestes polítiques ultra-liberals 
estan fracassant a tot arreu.

Nosaltres, que provenim de diferents experiències, formacions, oficis 

i disciplines, organitzacions socials i polítiques, de diverses lluites i 
amplis compromisos socials, 
ens reafirmem en la concepció 

de la Salut com una categoria 
superior a la simple atenció en 
sanitat o l’absència de malaltia. 
Salut és aquella manera de viure, 
personalment i col•lectiva, au-
tònoma, joiosa, plena, solidaria 
i harmònica amb un/a mateix/a, 
amb la resta de persones i amb 
l’entorn. Una definició que 
permet abordar el binomi salut/ 
malaltia des d’una visió en les 
seves tres dimensions : biològi-
ca, psicològica i social. Per tant 
ens comprometem a actuar en 
promoció, protecció i prevenció 

Hi ha realitats emergents en la 
xarxa civil organitzada a casa 
nostra, que han començat a 
alçar la veu

Les fòrmules privatitzadores, 
s’argumenten a cavall d’una 
elaborada i enganyosa neces-
sitat de complementarietat
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de la salut ,i a partir de les seves causes, dels De-
terminants de Salut: treball i les seves condicions, 
gènere, classe social, educació, estils de vida, 
medi ambient, urbanisme, origen, autonomia, 
mobilitat, etc.

Ens orientem a promoure la reflexió col•lectiva, 

generar debats, cercar acords des de la nostra 
pluralitat, manifestar públicament les nostres 
opinions i propostes, engrescar la mobilització 
social i l’acció cívica i política cap als objectius 
acordats. Igualment, per les característiques i 
composició del Grup, ens comprometem a donar 
a conèixer les elaboracions col•lectives i personals que tinguin interès 

per a la reflexió i l’acció sobre el tema. I a comprometre al màxim de 

persones en la defensa de la salut pública.

Alguns dels àmbits en els que inicialment ens proposem treballar són:

1.- La defensa del caràcter PÚBLIC dels sistema nacional 
de salut.

2.- Participació social, amb d’altres associacions que ve-
nen treballant des de fa temps en la defensa de lo públic, 
i grups d’ajuda.

3.- Abordatge interdisciplinari i de qualitat de patologies no sufi-
cientment reconegudes, malalties mal ateses com les mentals, les 
incorrectament anomenades “rares”, o les noves patologies emergents 
sotmeses a un tracte injust per a ser incorporades dins el sistema 
d’atenció sanitari i per a una cobertura econòmica i social, malgrat 
una prevalença i severitat inqüestionables. La recent experiència de 
la ILP per la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica n’és un 
exemple que cal acabar de reeixir.

Sense competir amb cap de les plataformes, associacions i col•lectius 

que coincideixen en aquests objectius, i fent una crida a la 
major unitat i recolzament mutu, entenem com a necessa-
ri, urgent i oportú difondre aquesta Declaració en defensa 
del Sistema Públic de Salut i cridar a totes les persones 
que defensen el seu caràcter públic a donar-hi suport. 

Ara toca construir la veritable alternativa. Difícil si convenim que les 
receptes de manual s’han demostrat ineficaces o han estat liquidades 

per haver mal copiat models fora de lloc i temps, atòpies i acrònics. 
Cal reprendre Marx com l’ inici i la validesa del mètode, i no pas 
com un final.  Que tot resta per fer, i encara és possible. 

Com deia el pensador Jiddi Krishnamindi : “No és senyal de salut, 
viure perfectament adaptat dins una societat malalta”. 

Front la crisis, fem salut, posem-nos Dempeus !!

La present crisi aguditza el 
que ja eren unes tendències 

patogèniques dins la depreda-
ció neoliberal global

Una societat alienada, 
rendida, sotmesa, és una so-

cietat  malalta
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Amb el suport de:

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

Els últims cinc anys abans de la seva prematura mort, amb tan sols vint-i-cinc anys, recorren 
la instauració de la II República i el seu curt camí en temps de pau. La 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 Unificades 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. 

NOVETAT!
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Examinar l’impacte del treball 
sobre la salut requereix ampliar 
el concepte actual de salut la-
boral, centrat gairebé de forma 
exclusiva en els accidents de 
treball, i adoptar una perspectiva 
de gènere també més àmplia que 
l’actual limitada pràcticament 
a la protecció de la salut sexual 
i reproductiva i l’assetjament 
sexual. En relació amb el primer 
punt s’ha de tenir en compte que 
des de la perspectiva de la salut, 
el treball no només és una font 
de exposició a factors de risc de 
seguretat, higiene, ergonòmics o 
psicosocials, sinó que és també un 
element estructural que propor-
ciona estatus, oportunitats i poder 
i com a tal és font de desigualtats 
en la salut.

!"#$"!%&#!"'()"!#*!+$$,*"#-.$#
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Des de la salut laboral clàssica 
els problemes que afecten el sexe 
femení han rebut menys atenció 
que els dels homes. Per exemple, 

U#%U0(*#%A,1#("T%#$#-*1T#%-O*;3#(1'%5'-%1,'7#--%."7,'%-#%.#-01%5'.%5O0$#%
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la majoria dels estudis per deter-
minar els nivells de seguretat de 
les exposicions s’han realitzat en 
mostres d’homes joves i els resul-
tats s’han extrapolat a les dones, 
sense una evidència concloent 

de la seva aplicabilitat en el sexe 
femení. Malgrat que se sap que hi 
ha importants diferències de sexe 
en l’estructura òssia, la distribu-
ció del greix, la funció endocrina 
o el sistema immune, hi ha molt 
pocs estudis sobre l’impacte 
d’aquestes diferències en la res-
posta a les exposicions a tòxics, a 
les exigències físiques o a l’estrés 
tèrmic. A més, tot i que les feines 
ocupades tradicionalment per 

les dones impliquen amb menor 
freqüència la mobilització de 
càrregues pesades, elles estan 
més exposades a un altre tipus 
de riscos ergonòmics, com els 
moviments repetitius, que sovint 
passen desapercebuts.

Tot i que la salut laboral dels 
homes ha estat relativament 
millor estudiada que la de les  
dones, amb freqüència l’interès 
s’ha centrat exclusivament en 
els aspectes biològics, sense tenir 
en compte els relacionats amb 
el gènere. Els homes treballen 
a les ocupacions amb més risc 
d’accidents, però no s’ha analitzat 
fins a quin punt el gènere influeix 

en el risc d’accidents laborals en 
el sexe masculí. La comprensió 
de les raons per les que els homes 
tenen més comportaments de risc 
i adopten amb menor freqüència 
conductes promotores de la salut 
requereix una reflexió sobre el 

poder i les desigualtats socials. 
S’ha assenyalat que l’adquisició 
del poder per part dels homes 
requereix, per exemple, la ne-
gació de les febleses, del dolor 
o de les emocions, aparentar ser 
fort i no necessitar ajut i mos-
trar un comportament agressiu 
i de dominació. La classe social 

Des de la salut laboral 
clàsica els problemes 
que afecten al sexe fe-
mení han rebut menys 
atenció que els dels 

homes
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configura l’expressió d’aquest 
estereotip de masculinitat. Així, 
els treballadors manuals mostren 
la seva masculinitat fent visible 

la seva força física i la seva re-
sistència a les dures condicions 
de l’entorn físic de treball com a 
una forma alternativa d’exhibir la 
seva masculinitat front al model 
hegemònic corresponent a l’home 
blanc de classe social alta. Per 

altra banda, els treballadors de 
classes privilegiades, com els 
executius que treballen sense des-
cans, neguen patir estrés i ignoren 
la seva necessitat de són o d’una 
dieta saludable, sovint ho fan 
perquè són compensats en termes 
de poder, diners i prestigi.

En una salut laboral centrada en 
els accidents laborals, les dones 
semblen no tenir problemes de 
salut laboral ja que els accidents 
de treball es donen fonamental-
ment entre els homes. No obstant, 
en un mercat laboral dominat pel 
sector serveis, s’ha de posar una 
atenció prioritària a els riscos 
psicosocials, ara pràcticament 

oblidats, molt més freqüents en 
les  dones. Segons la 3a Enques-
ta Europea de Condicions del 
Treball (2000), el treball de les  
dones es caracteritza per ser més 
monòton, menys participació en 
la planificació, amb més exigèn-
cies, amb més assetjament moral, 
amb més assetjament sexual, amb 
menys salari, més de cara al pú-
blic, amb menys perspectives de 
promoció i amb més precarietat 
laboral. Tots ells són factors de 
risc psicosocial dels que hi ha 
àmplia evidència de relació amb 
un ampli ventall de trastorns de 
salut com els problemes cardio-
vasculars, els de salut mental, hà-
bits poc saludables, insatisfacció 
laboral i absentisme.

En definitiva, introduir la pers-
pectiva de gènere en la salut 
laboral clàssica requereix consi-
derar les diferències biològiques i 
psicosocials – derivades aquestes 
d’una socialització amb marcades 
diferències de gènere – que po-
den determinar que les mateixes 
exposicions poden tenir un im-
pacte diferent en la salut segons 
el sexe.

.!#&).'"!!#*(5#"##3.0.)"-()#
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A més de font d’exposició a dife-
rents riscos, el treball constitueix 
un eix fonamental que configura 

la vida i ho fa de forma diferent 
en dones i homes. En la rígida 
divisió sexual de la vida social, 
el món masculí disfruta de més 
poder i reconeixement social, 
mentre que el femení queda re-
legat a la invisibilitat i a la falta 
de valor social. Ambdós projec-
tes han estat considerats amb la 
mateixa “naturalitat”, és a dir, 
com a ineludibles i adequats, de 
manera que la transició a la vida 
adulta durant segles ha estat per 
als homes el treball productiu 
o remunerat i per a les dones 
el matrimoni i la maternitat, o 

l’anomenat treball reproductiu. 
Però el primer tipus de projec-
te comporta la independència 
econòmica i el ple reconeixement 
ciutadà i el segon la dependència 
i una ciutadania delegada. Nom-
brosos estudis evidencien una 
major morbiditat entre les dones 
per la majoria dels indicadors de 
salut, la qual cosa s’explica en 
gran mesura per la seva situació 
social més desafavorida.

7-/%'-//-/*#-*4(/(*
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Nombrosos estudis han documen-
tat que les  dones amb feina tenen 
millor estat de salut que les que 
treballen a temps complet com a 
mestresses de casa. Alguns dels 
beneficis que proporciona la feina 

són les oportunitats per desenvo-
lupar l’autoestima i la confiança 

en la pròpia capacitat de decidir, 
el suport social per a persones 
que d’una altra forma estarien 
aïllades i les experiències que 
augmenten la satisfacció amb la 
vida.A més, el salari aporta a les 
dones independència econòmica 
i incrementa el seu poder en la 

unitat familiar. No obstant, altres 
estudis donen suport a les hipòte-
sis de sobrecàrrega i conflicte de 

rol. Així, s’ha documentat que la 
feina té efectes beneficiosos sobre 

la salut de les dones solteres però 
no sobre la de les casades o que 
entre les mares aquests beneficis 

es limiten a les que treballen a 
temps parcial. Sembla que quan 
la càrrega de treball total és alta, 
combinar la vida laboral i la 

És probable que els 
retalls en la despesa co-
mencin per les despe-

ses socials, els que més 
afecten a les dones

La majoria dels estu-
dis per determinar els 
nivells de seguretat 

s’han realizat en mos-
tres d’homes joves
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familiar pot anar malament per 
a la salut.
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Malgrat l’entrada massiva de les 
dones en el mercat laboral, elles 
continuen assumint la major part 
del treball domèstic, fins i tot 
quan els dos membres de la pare-
lla treballen. S’ha assenyalat que 
l’àmbit familiar és el reducte més 
ocult i desregulat on s’exerceixen 
el poder, l’autoritat i el control en 
l’extracció de l’esforç de treball. 
Molts estudis, també alguns rea-
litzats en el nostre entorn, demos-
tren que la sobrecàrrega de treball 
que suposa la compaginació de la 
vida laboral i familiar entre les 

dones s’associa a diferents pro-
blemes de salut, a realitzar menys 
exercici físic en el temps lliure i a 
dormir un nombre d’hores insufi-
cient. A més, és important tenir en 
compte que aquest efecte negatiu 
es produeix sobretot en les treba-
lladores menys qualificades. 

Davant les dificultats per com-
paginar la vida laboral i familiar, 
algunes dones es veuen obligades 
a treballar a temps parcial, estra-
tègia que contribueix a mantenir 
l’ordre social tradicional en el que 
les dones continuen tenint menys 
oportunitats en el mercat laboral i 
la vida pública i són responsables 
del treball domèstic i familiar. 
Per altra banda, el treball a temps 
parcial es caracteritza per tenir 
pitjors condicions de treball. 
A Europa s’ha documentat que 

és més monòton, amb menys 
oportunitats per aprendre i des-
envolupar les habilitats, pitjor 
pagat en termes de preus/hora, 
suposa la reducció de les pensions 
de jubilació, la limitació de les 
perspectives de promoció, que 
hi hagi menys dones en els llocs 
de decisió i a més a Espanya està 
associat a precarietat.
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Nombrosos estudis han analitzat 
l’impacte de l’atur sobre diferents 
indicadors de salut, sobretot els 
relacionats amb la salut mental. 
La pèrdua de la feina pot desenca-
denar problemes de salut mental a 
causa de les dificultats econòmi-
ques que suposa, però també per 
altres raons com la desaparició 
de la principal raó que estructura 
el dia, la pèrdua d’estatus social, 
autoestima, activitat física i 
mental i contactes interpersonals. 
Des del punt de vista de la salut 
laboral és fonamental que les 
persones que vagin a l’atur per-
cebin prestacions d’atur, ja que 
l’impacte sobre la salut mental 
en aquesta situació és molt baix. 
Per altra banda, és important tenir 

en compte que anar a l’atur té un 
efecte més negatiu en aquelles 
persones que són les  sustenta-

dores econòmiques principals o 
úniques de la família.

Entre les posicions extremes que 
representen en el mercat laboral la 
feina amb contracte fix i l’atur, hi 

ha un ampli ventall de situacions 
d’inestabilitat laboral amb efectes 
potencials sobre la salut. En els 
últims anys les polítiques econò-
miques i de treball han impulsat 
una creixent flexibilització de la 

feina amb la finalitat de facilitar 

l’adaptació als constants canvis 
de la producció en el context 
d’un mercat globalitzat. Mentre 
aquestes decisions es prenguin en 
funció d’arguments econòmics, 
poc se sap sobre l’impacte que la 
incertesa sobre l’ocupació té so-
bre la salut i la vida de la població 

ocupada. En el nostre entorn s’ha 
observat que treballar amb con-
tracte temporal – sobretot d’obra 

Els  treballadors ma-
nuals mostren la seva 

masculinitat fent visible 
la seva força física i la 

seva resistència

Poden augmentar els 
problemas de salut 

de la població treba-
lladora, sobretot els 
cardiovasculars i els 

de salut mental
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i servei – o fer-ho sense contracte 
té un major impacte sobre la salut 
mental de les persones amb més 
dificultats d’ocupació: treballa-
dors manuals i dones.

<-/*))('E8-/*
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Malgrat que d’acord amb l’Estatut 
dels Treballadors el nombre 
d’horas extres que realitzen les 
persones assalariades no pot su-
perar les 80 l‘any, el cert és que 
l’allargament de la jornada està 
àmpliament estès tant a Espanya 
com a altres països occidentals. 
Estudis recents realitzats a Ca-
talunya documenten l’associació 
de les llargues jornades de treball 
(treballar entre 40 i 60 hores) amb 
un ampli ventall de trastorns de sa-
lut: mal estat de salut general, mal 
estat de salut mental, hipertensió 
arterial, insatisfacció laboral, taba-
quisme, falta d’exercici físic, po-

ques hores de son i abús d’alcohol. 
Aquesta associació se dóna quan 
l’allargament de la jornada és obli-
gat, com pot succeir en el cas de 
treballadors i treballadores que són 
sustentadors econòmics principals 
de la llar en situació de dificultats 

econòmiques de la unitat familiar, 
cosa que en els últims anys ha aug-
mentat de forma significativa. En 

aquesta situació, alguns es veuen 
obligats a fer hores extres amb la 
finalitat d’incrementar el salari i/o 

la seva situació de vulnerabilitat 
econòmica les fa acceptar dures 
condicions de treball, una d’elles 
treballar més hores, per por de 
perdre la feina.
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Un element central a tenir en 
compte és que la globalització 
ha conduït a què el poder sobre 
el mercat laboral es traslladi a les 
grans companyies multinacio-
nals i institucions financeres per 

sobre dels governs. Per entendre 
l’impacte d’aquesta situació en la 
salut, s’ha de tenir en compte que 
l’objectiu de les multinacionales 
és maximitzar el benefici econò-
mic, no la salut i el benestar de les 
persones. Aquestes companyies 
tenen accés a mà d’obra barata 
en països en desenvolupament on 
els treballadors no gaudeixen dels 
drets socials i laborals dels països 
desenvolupats i on les exigències 
dels governs a les empreses són 
menors. En els països desenvolu-
pats com Espanya aquesta situació 
es tradueix en la deslocalització 
d’empreses, una creixent insegu-

retat de la població treballadora, 
augment de l’atur i de la pre-
carietat i una amenaça als drets 
socials i laborals aconseguits fins 

ara. En un context d’inseguretat, 
els treballadors i treballadores 
poden veure’s obligats a acceptar 
dures condicions de treball com 
una major flexibilització exigida 

per l’empresa o menors salaris. 
De succeir això, augmentaran els 
problemes de salut de la població 
treballadora, sobretot els cardio-
vasculars i els de salut mental.

L’impacte pot ser superior en les 
dones ja que existeix el risc que 
apareguin amb més força concep-
tes sexistes de preferència de con-
servació del treball per part dels 
homes o que abandonen el mercat 
laboral per dificultats de trobar 

feina o de desplaçar-se lluny de 
la llar. A més és probable que els 
retalls en la despesa comencin per 

les despeses socials, els que més 
afecten les  dones.

Aquest context exigeix intensifi-
car els esforços per la cooperació 
internacional en la defensa dels 
drets socials i laborals de tots els 
països, centrant-se en les polí-
tiques que promoguin el desen-
volupament humà i redueixin les 
desigualtats socials.

Els  treballadors de 
classe privilegiada, 

neguen patir estrés e 
ignoren la seva neces-
sitat de somni  o d’una 

dieta saludable
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L.J.-Avui tenim el privilegi de 
comptar a la Fundació Pere 
Ardiaca amb en Michael R. 
Krätke, un prestigiós economis-
ta i científic social de l’Institut 

d’Història Social d’Àmsterdam, 
recentment nomenat Director 
de l’Institut d’Estudis Avançats 
de la Universitat de Lancaster. 
Col•labora en el projecte de 

l’edició de les obres completes 
de Marx i Engels (MEGA). 
  
Com a participant d’aquest pro-
jecte, tu ets un dels millors co-
neixedors dels treballs de Marx 
i Engels. De fet, sembla que a 
l’Institut Internacional d’Història 
Social d’Amnsterdam teniu  en-
torn al 80% dels manuscrits ori-
ginals de Marx i Engels. Amb què 
hauríem de quedar-nos de Marx i 
Engels avui?. Quina part del seu 
pensament és més vigent?

M.B.-Primer de tot, m’agradaria 
destacar que tant en Marx com 
l’Engels són encara autors molt des-

coneguts,  mal llegits i tergiversats a 
qui s’han atribuït moltes coses que 
mai no van dir o escriure i malinter-
pretats per la falta d’accés a molts 
dels seus escrits, que no van ser 
publicats fins fa molt poc i dels quals 

encara queda gran part inèdita avui 
dia. És per fer accesible el seu llegat 
que és més important del que es co-
neix, que treballo en aquest projecte 
comú amb molts estudiosos de tot 

el món. En Marx i l’Engels també 
són tergiversats, no només malinter-
pretats, fins al dia d’avui. Deixa’m 

posar un exemple: Materialisme 
Històric o Materialisme Dialèctic, 
termes associats normalment amb 
en Marx i l’Engels. En Marx mai no 
va utilitzar el terme materialisme per 
caracteritzar els seus punts de vista, 
l’Engels va utilitzar el terme més 
tard i com a expressió simplificada, 

si és que van parlar alguna vegada 
de la concepció materialista de la 
Història, o simplement de la seva 
concepció de la Història. 

Bé, en segon lloc caldria esmentar 
en Marx com a pioner i clàssic 
de les ciències socials, ell va fer 
algunes revolucions; el Capital, 
l’obra mestra d’en Marx, encara 
que inacabada, és una combinació 
única d’història i teoria, i, de la 
mateixa manera, de teoria positiva 
i crítica. És al mateix temps mate-
màtica i dialèctica, és una anàlisi 
d’una gran estructura i d’un des-
envolupament de llarga durada. A 
les ciències socials no tenim res 
comparat a això. La majoria de la 
gent veuria  això com a un exem-
ple d’una teoria molt complexa i 
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Marx i Engels són en-
cara autors molt des-
coneguts,  mal llegits i 

tergiversats 
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curosament construïda, un model 
per a les ciències socials on tot 
el que normalment està separat - 
accció i estructura, el general i el 
particular, l’estàtic i la dinàmica 
- apareix combinat. 

En tercer lloc, m’agradaria insistir 
en la crítica de Marx al capitalisme 
modern. Al subtítol del Capital de 
Marx  es llegeix: “Una Crítica de 
l’Economia Política”. Crítica té 
diferents significats (podem dir 
també que en Marx intenta com-
binar tres tipus de crítica al seu 
treball): primer, suposa una crítica 
de les teories econòmiques, les 
teories dels economistes polítics i 
també d’alguns dels seus crítics. I, 
en segon lloc, la crítica radical del 
capitalisme modern com a un de-

terminat sistema social i econòmic. 
Per últim, significa la crítica d’una 

determinada forma de pensar, la 
crítica de les “categories econò-
miques” que no només ocupen els 
economistes sinó que dominen el 
pensament de cada dia i es poden 
trobar a tot arreu, en la ment de 
tothom. Això és bàsicament el que 
en Marx anomena “fetitxisme”, 
una forma determinada de pensar 
en la què les relacions econòmiques 
se’ns presenten com a dominado-
res de les “coses socials” (com els 
diners) amb moviment i força prò-
pies. Aquesta crítica és molt prope-
ra a la nostra situació present d’una 
gran crisi mundial  perquè aquest 
terme - provinent de la història reli-
giosa – serveix per fer comprendre 
la manera en què els nostres caps 

són dominats pel món de les apa-
rences econòmiques, i creiem en 
fets estranys i retorçats que veiem 
com a realitats econòmiques. 
Aquesta és una part fonamental de 
la crítica d’en Marx al capitalis-
me. També critica el capitalisme 
com a un sistema molt destructiu i 
autodestructiu, el descriu com a un 
sistema autoreproductiu deficicient 

que està condemnat a produir crisis 
contínuament. Aquests són alguns 

dels principals postulats que com-
parteixo avui i que són part del seu 
llegat – la raó per la qual continua 
essent un clàssic de les ciències 
socials, encara que clarament és 
molt més que això.

L.J.- Quins són els principals 
errors d’interpretació, així com 
manipulacions, en l’ús del pen-
sament de Marx durant el segle 
XX, comeses per l’esquerra ?
 
M.B.- Molt s’ha atribuït a en 
Marx que mai no va escriure o 
dir. Deixa’m començar amb un 
exemple de la MEGA, les obres 
completes d’en Marx i l’Engels 
(per cert, el més important  pro-
jecte d’edició històric-crítica de les 
ciències socials en aquest moment). 
Hi ha alguns treballs clàssics del 
marxisme, com la Ideologia Ale-
manya, que són en realitat llibres 
que en Marx i l’Engels no van 
escriure mai, com a mínim no en 
la forma que van ser publicats. Les 
generacions de marxistes després 
d’en Marx, començant per en Karl 
Kautsky,  van crear unes teories 
molt artificials que no tenien massa 

en comú amb els escrits originals 
dels autors, molts dels quals van 
deixar inacabats. L’Engels ja va 

Marx és un  pioner i 
clàssic de les ciències 

socials
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veure això com un perill, que les 
moltes idees i projectes d’en Marx 
– amb el seu gran projecte d’una 
“crítica de la política” i “crítica de 
l’economia política” en el centre, 
serien malinterpretades i mani-
pulades com a sistema tancat de 
pensament, el què certament no 
és. En Marx, de fet, va rebutjar i 
criticar tots els sistemes, en parti-
cular els sistemes “socialistes” dels 
seus contemporanis. Entre altres 

coses, en Marx no esperava un 
big bang  o un col•lapse automàtic 

del capitalisme. La seva teoria del 
desenvolupament del capitalisme 
és molt més matitzada. En Marx va 
canviar molts cops els seus punts 
de vista en l’estudi de la transfor-
mació de les societats modernes, 
de manera que no pots entendre 
el seu treball si no entens el seu 
tarannà autocrític i el desenvolupa-
ment del seu treball, el seu procés 
d’aprenentatge, i el confons amb 
un professor alemany de filosofia 

que exposa un “sistema” prefabri-
cat. El que ha estat motejat com a 
Marxisme (o millor Marxismes) 
és clarament diferent a les teories 
originals tant d’en Marx com de 
l’Engels. En Marx no és l’autor de 
cap “isme”, ell va rebutjar tots els 
“sistemes”, va declarar que no era 
“Marxista” i de segur que no hauria 
estat d’acord amb les posteriors 
formes de “Marxisme”. 

L.J.- Llavors, en quines parts de 
la seva teoria penses que hau-
ríem d’aprofundir i en quines 

hauríem d’anar més enllà per 
fer-la útil per a la interpretació i 
transformació del món avui?

M.B.- Contestaré en tres passes: 
primer, on estava encertat Marx, 
segon, on s’equivocava i, tercer, on 
va restar silenciós o relativament 
silenciós. En Marx tenia raó en 
molts, molts assumptes. Certament 
tenia raó en l’anàlisi bàsica de les 
societats i economies modernes. 
Fins i tot si només ens centréssim 
en les moltes coses que va dir 
sobre el desenvolupament a llarg 
termini – el desenvolupament cap 
a una gran indústria, el desenvolu-
pament de la fàbrica automàtica, la 
diferenciació del treball assalariat, 
la concentració i centralització del 
gran capital, l’augment de des-
igualtats socials i econòmiques, 
el predomini del cicle industrial 
de negoci, l’emergència i creixe-
ment de les finances, només per 

esmentar-ne algunes – s’han provat 
correctes d’una manera sorprenent. 
No hi ha altres grans pensadors del 
segle XIX que puguin presentar un 
balanç comparable. En termes de 
visió general i de concepcions bàsi-
ques que s’han provat vàlides i útils 
per a les ciències socials, som gai-
rebé tots “materialistes històrics” 
avui dia. I tots pensem que hauríem 
de reunificar el que s’ha perdut en 

el decurs del desenvolupament de 

les ciències soials – història i teoria, 
estructura i acció, el general i el 
particular –  tot el que trobem junt 
al treball d’en Marx.

Hi ha alguns temes en què ell 
s’equivocava i hauria de ser co-
rregit:  algunes de les seves teories 
econòmiques són com a mínim 
no tan generals com ell pretenia – 
com, per exemple, la seva famosa 

“llei” de la caiguda de la taxa 
mitjana de guany. Algunes de les 
seves previsions sobre el desenvo-
lupament de les modernes socie-
tats de classe són massa generals 
i incompletes, com la seva famosa 
“llei general” de l’acumulació que 
comprèn el concepte de declivi a 
llarg termini dels nivells salarials 
i dels salaris relatius. 

Hi ha altres assumptes en  què 
en Marx va estar relativament 
silenciós, encara que el silenci 

Fetitxisme és una 
forma de pensar en 
la què les relacions 
econòmiques se’ns 

presenten com a domi-
nadores de les coses 

socials

Descriu el capitalisme 
com a un sistema au-

toreproductiu deficient 
que està condemnat a 
produir crisis contínua-

ment
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no significa sempre que estigués 

cec. Per exemple, mirant els pro-
blemes ecològics en què estem, 
en Marx no era cec en això, però 
no va desenvolupar una teoria de 
l’impacte del capitalisme modern 

en la natura. Ell veia la direcció 
general – el capitalisme com a 
sistema mundial condemnat a 
llarg termini a la destrucció de la 
natura com a base material de la 
vida social – però ell no coneixia 
i no va analitzar aquest procés en 
detall. Ell va, per contra, estudiar 
el procés d’industrialització de 
l’agricultura en el seu temps. En 
Marx no va estudiar el desenvolu-
pament de les classes mitjanes en 
massa detall, va mantenir-se am-
bigu sobre el seu destí final en el 

capitalisme modern.  Així doncs, 
hi ha alguns punts de la seva teoria 
que haurien de ser actualitzats i 
més desenvolupats, però ha estat 
un exemple de la integració de 
l’anàlisi econòmica i social, un 
exemple de ciència oberta que no 
és determinista en absolut, però 
que és capaç de tractar amb les 
inseguretats i impredictibilitats 
del futur. Tal i com ho veia, el 
capitalisme va venir en formes 
diverses i tindria futurs diversos  
–  encara que en el llarg termini 
estava condemnat a crear els 
prerequisits bàsics per a una nova 
i més elevada forma de societat. 
En Marx erar un antiutopista, va 
criticar els moviments socialistes 
dels seus dies i els seus companys 
socialistes, amb bones raons. Avui 
tenim moltes experiències amb 
experiments socialistes - petits 

i molt grans -  i no podem estar 
callats sobre això. Pel contrari, 
podem i hauríem de criticar-los i 
aprendre d’ells,  seguint l’exemple 
d’en Marx i fent bon ús de la nova 
ciència social que ell ha inventat. 

L.J.- Tu ets també molt ben 
conegut aquí gràcies a la teva 
col•laboració amb la revista 

Sin Permiso, en ser una de les 
primeres persones a preveure 
i proposar una anàlisi rigoro-
sa de la crisi actual. Així que 
ens agraria preguntar-te sobre 
això. Quins canvis ha produït 
la financiarització? Quines són 

les claus d’aquesta crisi, ens les 
pots explicar breument? 

M.B.- Bé, financiarització és una 

paraula que engloba molts canvis 
que han passat en els recents anys 
en el sistema capitalista mundial. 
Molts canvis estructurals en la 
distribució de rendes– primer i 
principalment el canvi va ser de 
les rendes del treball a les rendes 
del capital, molts canvis estructu-

rals en les relacions entre diferents 
tipus o categories de capital, i, 
d’acord amb això, molts canvis en 
les relacions entre el que en Marx 
ja havia anomenat en el seu dia 
acumulació monetària, acumula-
ció real més acumulació fictícia 

(acumulació de capital fictici).  Té 

també a veure amb el canvi al món 
del crèdit, amb la involucració de 

la classe treballadora normal en 
el sistema creditici i de deute –  
l’augment del treballador “endeu-
tat” a l’Oest que només sembla que 
és “benestant”, però que realment 
està subjugat al capital financer.  I, 

òbviament,  té molt a veure amb el 

desenvolupament d’una xarxa de 
mercats financers internacionals 

i el terrible creixement d’aquests 
mercats, amb l’ascens d’una nova 
forma de capital financer (molt 

diferent de la forma que en Rudolf 
Hilferding va analitzar abans de la  
I Guerra Mundial). 

Pel que fa a la present crisi, s’hauria 
de destacar que és la primera crisi 
financera internacional. Les moltes 

precedents eren locals o regionals. 
Aquesta és una crisi que afecta 
els principals mercats financers 
del món, i totes les economies 
importants incloses les economies 
emergents i les del tercer món – 
més o menys al mateix temps. 
Poques vegades ha ocorregut a 
la història del capitalisme que 
les majors potències industrials i 
exportadores estessin en crisi al 
mateix temps. Aquesta crisi inter-
nacional ha començat als EUA, ha 
pres immenses proporcions a causa 
de l’expansió mundial del sistema 
de crèdit i del gran palanquejament 
del crèdit dels bancs d’inversió en 
particular.   Això va ser produït per 
una bombolla més gran que es va 
formar després de la crisi asiàtica 
del 1997/98 i la crisi de les punt 

com, així com per institucions 
com els hedge funds i els fons de 
renda variable. S’ha de començar 
per aquí si es vol analitzar el des-
envolupament de la present crisi. 

Marx no és l’autor de 
cap “isme”, ell 

va rebutjar tots els 
“sistemes”, va declarar 
que no era “Marxista”

Hi ha alguns punts de 
la seva teoria que hau-
rien de ser actualitzats 
i més desenvolupats
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“economies emergents” (els BRIC 
- Brasil, Rússia, L’Índia, La Xina- 
al capdavant). Els EUA com a mo-
del de capitalisme desenvolupat, 
de capitalisme de mercat financer, 

ha perdut la seva credibilitat i 
està perdent legitimitat i impacte 
a la resta del món. El capitalime 

a l’estil dels EUA ja no és més el 
model indisputat i sense rival per 
a la resta del món. El sistema de 
creences del Neoliberalisme s’ha 
esmicolat. 

Si el dòlar americà perdrà com-
pletament la seva possició com a 
divisa mundial, si l’actual estàndar 

Té molt a veure amb les famoses 
innovacions financeres i els nous 

instruments, un nou tipus de deri-
vats que han estat desenvolupats 
en els darrers anys, els “productes 
financers estructurats” (també 
coneguts com a “sopa de lletres” 
a l’argot financer, perquè n’hi ha 

molts i s’indiquen normalment 
amb abreviacions de tres lletres). 
Bàsicament, això significa que es 

pot convertir qualsevol tipus de 
prèstec, qualsevol tipus de crèdit 
en un producte comerciable que es 
pot vendre i revendre en un pròs-
per mercat i guanyar d’aquestes 
transaccions. Es poden empaquetar 
junts diferents tipus de préstecs, per 
exemple hipoteques de molt dife-
rents qualitats,  i vendre i revendre 
un nou, artificial i fictici producte 

a un preu completament fictici. 
Mentre el mercat sigui pròsper i els 
preus de mercat d’aquests derivats 
creixin, la majoria dels participants 
poden obternir benefici fàcilment 

–  només venent, comprant i reve-
nent aquests papers. Sempre que un 
banc concedeix un préstec, fins i tot 

d’un d’alt risc, podrà transformar-
lo i vendre’l sota les condicions 
del sistema de mercats financers  

que  ha emergit en els darrers anys. 
Això significa, per suposat, que els 

bancs, fins i tot els molt normals i 

antiquats bancs de depòsits, fins i 

tot els fons públics i els bancs de 
prèctec, començarien a assumir 
més i més riscs, atorgant més i 
més préstecs del que havien fet mai 
abans. Tots els actors dels mercats 

financers es van convertir en espe-
culadors, estenent l’especulació  a 
totes les transaccions financeres. 

L.J.- Podem dir que aques-
ta crisi pot portar la fi de 
l’unilateralisme i l’hegemonia 

ri. Veurem probablement a mig 
termini - els propers 20 anys- un 
canvi de centre de gravetat de 
l’economia mundial fora dels 
EUA, encara que sembla que la 
crisi mundial és un punt d’inflexió 

per a l’ascens de les anomenades 

Poques vegades ha 
ocorregut a la història 
del capitalisme que 
les majors potències 

industrials i exportado-
res estessin en crisi al 

mateix temps

Es pot convertir qual-
sevol tipus de crèdit 
en un producte co-

merciable que es pot 
vendre i revendre i 
guanyar d’aquestes 

transaccions

dels EUA i del dòlar com a divisa 
internacional de canvi. Podem 
esperar a curt o mig termini 
un món més multipolar? I una 
major tendència a la divergència 
entre el desenvolupament de di-
versos models de capitalisme?

M.B.- Hauríem d’adonar-nos que 
probablement no hem arribat ni 
tan sols a meitat de camí, encara 
estem al començament de la gran 
crisi mundial que s’està desenvo-
lupant. És difícil de dir quin serà 
el resultat. Una cosa és certa, el 
capitalisme com el vam conéixer 
no tornarà en la mateixa forma i 
aparença. Hi ha molts conflictes 

latents i alguns d’ells estan escla-
tant just ara. Els estats de diferents 
parts del món han tornat a l’escena 
amb força prenent mesures en una 
dimensió sense precedents. Hem 
vist les mesures de “nacionalitza-
ció” més importants des de finals 

de la II Guerra Mundial. En una 
economia altament competitiva 
els estats i les regions són rivals, 
no cooperen fàcilment, al contra-
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basat en el dòlar serà reemplaçat 
per un altre estàndar, per exemple 
un estàndar Euro, és difícil de dir. 
Crec que serà, en tot cas, seriosa-
ment debilitat i  que pot ser forçat 
a deixar pas a un altre sistema 
monetari internacional. En aquest 
moment no sembla que la cosa 
vagi per aquí, perquè la volatilitat 
internacional de capital financer i 

especulatiu canvia de destins tot 
el temps, però el dòlar americà 
encara és vist com un refugi segur 
i els bons del Tresor dels EUA 
encara són benvinguts arreu del 
món financer. En aquest moment, 

els capitals s’estan retirant a gran 
escala dels països emergents i del 
tercer món i essent transferits als 
EUA. A nivell mundial, el capital 
està buscant refugi en el deute dels 
estats, mentre els deutes públics 
estan elevant-se a causa de les 
acions de rescat preses per governs 
intervencionistes arreu. Això no 
continuarà per sempre, o sigui que 
tard o d’hora veurem una reacció 
contra el dòlar. Simplement perquè 
el dòlar és la divisa de l’economia 

L.J.- Seran les mesures adopta-
des pels estats capaces de propor-
cionar una solució?Són suficients 

els rescats financers i les mesures 

per limitar l’”excessiva” finan-
ciarització, els paradisos fiscals 

o els hedge funds?

M.B.- Fins ara les mesures dels 
estats són convencionals encara 
que hagin anat molt més enllà del 
que hauríem esperat recentment, 
incloses les nacionalitzacions o 
seminacionalitzacions dels grans 
bancs. El que estan fent els estats en 
aquest moment és inevitable. Han 
de fer alguna cosa, inclosa l’acció 

conjunta dels més importants bancs 
centrals en el món, per evitar una 
fallida del sistema financer nacio-
nal i mundial.  Havien de superar 
el problema creditici que els bancs 
no podien superar i no superarien. 
Això, per suposat, no significa 
que cada banc o gran corporació 
en dificultats pot ser o ha de ser 

rescatada. La qüestió és que això 
només suavitzarà la situació, però 
no presenta cap solució. 

Encara es poden fer moltes coses, 
incloent mesures simples i radicals 
com, per exemple, la restricció 
dels hedge funds o la prohibició 
de determinades transaccions alta-
ment especultatives i/o productes 
ficticis. La venda al descobert, 
una vella pràctica als mercats 
financers, ja ha estat restringida o 

prohibida per diversos governs. En  
aquest moment sembla que els go-
verns estiguin pensant seriosament 
a desempallegar-se de la munió de 
centres bancaris offshore i refugis 
fiscals que ells mateixos han creat 

en el seu deiliri competitiu. Si 
això passa, fins i tot si es grava un 

impost a les transaccions eonòmi-
ques internacionals, no canviarà 
el present sistema de capitalisme 
financer, però pot suavitzar-lo. O 

sigui que podem imaginar moltes 
mesures, mesures reformistes en-
cara, que vagin molt més enllà que 
res del que hem vist fins avui.

 No oblidem que els estas han in-
tervingut a una escala i a un nivell 
que no havíem imaginat possible 
uns pocs mesos enrere. Gairebé 
una desena part del producte so-
cial mundial ha estat mobilitzat en 
accions de rescat durant els darrers 
mesos i no només als EUA, sinó 
també a Europa i altres parts del 
món, incloent la Xina. Així doncs, 
veurem accions sostingudes dels 
governs i els bancs centrals en els 
propers mesos, però fins ara cap 

d’aquests governs ha pres cap 
mesura radical. La batalla es dóna 

Els EUA com a model 
de capitalisme desen-
volupat, ha perdut la 
seva credibilitat i està 
perdent legitimitat i 

impacte a la resta del 
món 

més endeutada del món i un dels 
seus principals instruments és anar 
incrementant dèficit i deute. El 

règim del dòlar  bascula sobre el 
deute públic dels EUA. La totalitat 
del sistema econòmic i financer 

mundial és completament depe-

nent del sempre creixent deute 
públic dels EUA. A llarg termini 
no és sostenible. Veurem una gue-
rra de divises que ja ha començat 
entre el dòlar i els seus rivals, i els 
rivals del dòlar són més forts que, 
posem, fa 10 anys.  
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en qui assumeix el cost de la crisi, 
en voler-se carregar la inevitable 
devaluació d’enormes quantitats 
de capital fictici  arreu del món 

sobre les esquenes d’altres, en 
especial dels treballadors del món. 
Aquí és on l’esquerra entra en joc, 
particularment a Europa. Aquesta 
crisi ha demostrat com a mínim 
que els tractats de Maastricht i 
Lisboa són un obstacle artificial al 

tipus de cooperació internacional 
que necessitem– en particular a la 
Unió Europea, que és, després de 
tot, la regió econòmica més inte-
grada del món. Ara o mai. És el 
moment per a una reforma radical 
en la forma en què és dirigida la 
Unió Europea.
 
L.J.- Una crisi sempre és una 
catàstrofe, però també propor-
ciona una oportunitat. S’ha dit 
que és una oportunitat per a 
l’esquerra. Has afirmat a un dels 

teus articles que “l’esquerra ne-
cessita fer una crítica radical del 
capitalisme, una crítica a la que 
no està acostumada”. És possible 
deixar enrere el dilema entre la 
crítica estèril i el possibilisme 
extrem? Quines propostes hauria 
de fer l’esquerra per intervenir i 
prendre la iniciativa? 

M.B. -  Pr imer,  penso  que 
l’oportunitat que la crisi ha creat 
per a l’esquerra anticapitalista és 
excepcional. Per primer cop en 
més de vint anys, hi ha un espai 
obert per a tota mena de crítica 
del sistema econòmic i social. 
L’esquerra mateixa es troba en 

una posició de fortalesa i dificultat 

al mateix temps perquè tothom 
espera molt. Els anticapitalistes 
de tota mena estan ara amunt i 
són populars, però poden treballar 
en direccions polítiques diferents. 
Poden també enfortir la dreta com 
ho han fet ja abans. El que podem 
fer en aquest moment és reclamar 
allò públic, reclamar un espai social 
que ha estat deteriorat i gairebé 
perdut. Hem de posar de relleu el 
que està en joc: els mercats, els 
diners, els crèdits i els bancs també 
són bens públics, haurien de ser 
tractats com a tals, haurien de ser 
reregulats i transformats d’acord 
amb una sèrie de reformes econò-
miques radicals. Podríem fins i tot 

pensar en un altre grapat d’idees 
escandaloses que ara trobarien au-
diència com la “democratització” 
de l’economia, la “socialització” 
dels mercats. Necessitem divulgar 
i desenvolupar propostes que ja 
tenim, com per exemple les que ve-
nen dels economistes d’esquerres 
que treballen conjuntament en el 
Euro- Memorandum-Group (www.
memo-europe.uni-bremen.de/
euromemo/indexmem.htm). Hem 
de mostrar que és possible posar 
l’economia sota control públic en 
lloc de que sigui dominada per 
les “lleis de ferro” de l’economia 
capitalista desenfrenada. Haurem 
d’implementar canvis radicals i 

quelcom semblant ha passat durant 
les grans crisis en el passat. L’acció 
de reforma radical és possible en 
aquestes cruïlles temporals però, 
en aquest moment, no esperaria una 
revolució. Això sempre és possible 
i pot ser desencadenada per una 
sèrie de reformes radicals. Mai hem 
tingut una situació tan favorable 
per aquesta tasca des del 1968. 

L.J.- O sigui que penses que els 
treballadors pagaran els ajus-
taments que la crisi requereix 
si no es fa res en la direcció que 
has indicat?

En aquests moments això és el que 
està passant realment. La classe 
treballadora ha pagat ja la part més 
important del preu dels ajustaments 
que han portat a tota aquesta situació. 
Han patit els importants canvis en 
la distribució de la renda, incloent 
els canvis en la càrrega impositiva a 
partir de diverses “reformes fiscals”, 

han patit l’anomenada “flexibilitza-
ció” dels mercats de treball i la de les 
limitacions dels estats de benestar 
en els temps propers. En aquest mo-
ment, la tècnica estàndar és rescatar 
bancs i altres institucions financeres, 

que és duta a terme a gran escala amb 
diner públic provinent d’impostos. 
El que gairebé tots els economistes 
esperen ara és una intervenció més 
gran i si és possible conjunta dels 

La totalitat del sistema 
econòmic i financer 
mundial és comple-
tament depenent del 

sempre creixent deute 
públic dels EUA
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més importants països capitalistes 
per evitar una gran i duradora de-
pressió. Si els governs fan això, això 
inevitablement significa que el deute 

públic s’incrementarà. Japó ens dóna 
un bon exemple: per tal de superar la 
seva crisi bancària de llarga durada, 
els governs japonesos han elevat 
el nivell del deute públic fins a al 

sorprenent nivell de deute públic del 
180% del PIB. Els EUA, i fins i tot la 

Xina, van ara en la mateixa direcció. 
Per desfer-se d’aquestes muntanyes 
de deute, hauran d’imposar tot tipus 
de polítiques d’austeritat, polítiques 
impositives sobre la gran majoria de 
la població, que és encara la classe 
treballadora. 

Amb els sistemes impositius tal 
i com existeixen als grans països 
capitalistes, la classe treballadora, 
que forma la majoria de contri-
buents, haurà de pagar una altra 
vegada el compte de la lluita contra 

la despressió. L’única alternativa 
seria esperar i veure la depressió 
en totes les seves conseqüències. El 
govern i el banc central dels EUA 
han demostrat quelcom d’això no-
més fa uns mesos- el setembre del 
2008. Van intentar un experiment: 
van deixar Lehman’s Brothers, un 
dels bancs d’inversió més grans 
de Wall Street, fer fallida, perquè 
esperaven que això no tindria 
grans repercussions i seria una 
bona lliçó per a la resta del món. 
Es van equivocar i els efectes de 

la caiguda de Lehman’s Brothers 
van ser enormes i van poder ser 
sentides arreu del món financer. El 

govern del EUA ha corregit i  ha 

evitat més fallides a gran escala de 
grans bancs des de llavors - perquè 
tenen por de les conseqüències que 
va tenir això no només en un país, 
sinó en molts països alhora. 

L.J.- Per últim, volíem parlar 
amb tu sobre la Globalització. És 
clar que la Globalització neolibe-
ral ha augmentat les diferències 
dins dels països, així com entre 
ells, però tamb é ha incrementat 
les forces productives. Hauríem 
de lluitar contra la Globalització 
o és quelcom de positiu que hau-
ríem de conservar?.
 
Bé, hi ha una gran diferència entre 
aquesta crisi i la Gran Depressió del 
anys 1930. Ara estem fent aquesta 
comparança constantment, i per 
bons motius. La Gran Depressió 
dels anys 1930 va significar el final 

de la globalització, tal i com era en 
aquell temps, el col•lapse del mercat 

mundial, del comerç mundial, el 
resorgiment d’una forma molt dura 
de proteccionisme, i fins i tot la cai-
guda i desmantellament del sistema 
monetari internacional. Tothom 
pensa, i la majoria de la gent hi està 
d’acord, que el desmantellament de 
l’economia mundial no hauria de 
tornar a passar. En relació a la crisi 

que tenim, i la crisi que tindrem, 
perquè encara no s’ha desplegat 
en l’economia real dels grans paï-
sos exportadors i tecnològicament 
avançats, ens trobem amb la realitat 
que ja no hi ha solució en el marc 
nacional. Tenim, per tant, una opor-
tunitat única a Europa, i, fins a cert 

punt tenim la possibilitat d’actuar a 
una major escala transnacional, amb 
l´únic obstacle de les creences neo-
liberals de les elits i les regulacions 
neoliberals que ens han imposat els 
últims anys. Com va veure en Marx, 
el desenvolupament d’una economia 
mundial, la integració de molta gent, 
regions, tribus i nacions en una sola 
economia i societat mundial és un 
gran pas endavant que reconeixe-
ríem com a progrés si poguéssim 
canviar les injustes i explotadores 
estructures que hi ha enquistades. El 
que els xinesos han aconseguit en les 
darreres dècades és molt destacable, 
una enorme millora per a la població 
dels seus països. Ara es veuen davant 

les conseqüències del seu “camí capi-
talista al mercat socialista” i, potser, 
forçats a repensar on volen arribar al 
final. No tenim motius per tornar en-
rera. Al contrari, hauríem d’utilitzar 
l’apertura relativa de l’economia 
mundial per cooperar de manera 
justa a nivell mundial. Aquesta és 
una possibilitat mentre les forces del 
capital estan desorganitzades i han 
estat debilitades fortament pel que 
és probablement la darrera crisi del 
capitalisme.

Hem de posar de re-
lleu el que està en joc: 
els mercats, els diners, 
els crèdits i els bancs 
també són bens pú-
blics i haurien de ser 

tractats com a tal 

Gairebé una desena 
part del producte so-
cial mundial ha estat 
mobilitzat en accions 
de rescat durant els 

darrers mesos 
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La crisi que vivim es produeix 
en un món on les “cadenes de 
producció” s’han estès per tot el 
planeta. La globalització ha per-
mès que també el món del treball 
estigui més connectat que mai. Si 
alguna vegada ha estat possible 
un canvi revolucionari a nivell 
mundial, amb clar protagonisme 
de les forces del treball, és ara: 
cada vegada hi ha menys gent 
que queda fora de les relacions 
capitalistes de producció, tant a 
nivell geogràfic com de capes 

socials: proletarització dels 
“intel•lectuals” i de les capes 

mitjanes, entrada massiva de les 
dones occidentals en el mercat de 
treball que ha posat en primera 
plana noves qüestions de gènere 
com la doble jornada i la feminit-
zació i desvalorització paral•lela 

de determinades professions, en-
tre moltes altres, i els fluxes mi-
gratoris que no paren de créixer 
cap als països industrialitzats, 
etc. Però ens cal saber més coses: 
“Quan per la llarga trajectòria de 
lluites del moviment obrer euro-

peu ens pensàvem que ja teníem 
gairebé totes les respostes, ens 
han canviat les preguntes, i cal 
aprendre a desxifrar les noves 
incògnites i fins i tot a saber-nos 

mirar i reconèixer com a classe 
malgrat els canvis que han anat 
desfigurant la imatge clàssica 
fins a fer-la -en mirada miop- im-

possible d’identificar... sols una 

cosa no ha canviat: la necessitat 
de vendre la força de treball 
per sobreviure. La fórmula de 
transformació revolucionària 
que l’ortodòxia dels anys 70 

s’identificava com la suma dels 

països socialistes, el moviment 
de països no alineats i la classe 
obrera ha quedat obsoleta... A 
partir dels anys 90 el daltabaix i 

confusió dels països de socialis-
me “real”, la nova identificació 

que cal fer del que ara són països 
no alineats (i els seus propis 
problemes) i la metamorfosi a la 
que s’està sotmetent a la classe 
obrera fan necessària una nova 
equació, en la que cal reconèixer 
el paper de moviments socials 
alliberadors.”

... Un exemple: segons un informe 
de la UNIFEM del 2006, una de 
les activitats més rendibles del 
món és el tràfec de persones amb 
totes les seves derivacions: im-
migració per a mà d’obra barata 
(ja sigui amb papers o sense) i 
tràfec de dones... Noves formes 
d’esclavisme que ajuden a acu-
mular els beneficis del capital del 

segle XXI, quan el nivell tecno-
lògic i el desenvolupament del 
planeta haurien d’haver eliminat 
tantes malalties curables, la fam, 
la misèria, l’analfabetisme...

Pel que fa al component “classe 
obrera” sembla quedar enrere 
aquella primera línia formada 
els anys 60 i 70, de manera força 

homogènia, per treballadors (que 
no treballadores) en la seva ma-
joria del metall, amb un nivell de 
sindicació superior a la mitjana, 
contracte fix i un sou lleugerament 

per sobre del nivell de subsistèn-
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La globalització 
ha permès que també 
el món del treball esti-

gui més connectat 
que mai
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cia (encara que sobre el nivell 
de subsistència hi hauria molt a 
dir perquè a vegades es confon 
també amb el progrés del propi 
sistema: recordi’s perquè Henry 
Ford va apujar a començaments 
del segle XX el sou dels seus 

treballadors...) La classe obrera 
industrial de fa poques dècades, 
avantguarda del moviment obrer, 
s’esquerda i transforma amb 
les externalitzacions de serveis, 
les deslocalitzacions, els canvis 
del model productiu, les noves 
tecnologies, la segmentació dels 
mercats de treball, el paper de 
la formació i els coneixements 
en la força productiva del que 
s’anomena amb volgut equívoc 
“capital humà” i que introdueix 
més segmentació i condiciona les 
possibilitats d’ascens a costosos 
requisits que han d’assumir les 
persones joves amb esforç i diners 
propis, o crèdits que els hi assegu-
ren deutes abans que treball.

Pel que fa a les dones que havien 
adquirit visibilitat com a col•lectiu 

en creixement en el món laboral 
en les darreres dècades, han de fer 
front a tres ofensives de la crisi:

1) La pèrdua de conquestes i 
seguretat en el món del treball,
2) L’ofensiva ideològica que les 
vol de retorn a casa i les entaba-

na perquè, més enllà i al marge 
del seu legítim dret i voluntat de 
ser mares, acompleixin un deure 
no escrit de donar a llum fills 

“nostrats” (també per compen-
sar/contenir la immigració)
3) La desregulació en tota la seva 
amplada, des dels temps de treball 
i el desmembrament dels serveis 
“amics de les dones”, en especial 
de salut i ensenyament....”

).,2,0-,*"*,7# -.# !.$# "*&,2,8
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La nova manera de viure i treba-
llar ens imposa trencaments en la 
vida relacional i afectiva, temps 
de transport “buits” cada vegada 
més llargs, una vida ciutadana amb 
menys lligams i el debilitament de 

les xarxes de veïnat i socials. A 
més, en un punt que ja traspassar 
el llindar de la salut, ens acostu-
ma a viure en el risc a perdre el 
lloc de treball, a la por i manca 
de confiança en el que hauria de 

reconfortar-nos (el medicament 
o servei que ens ha de guarir pot 
matar-nos, la carn que ens ha 
d’alimentar ens pot malmetre la 
salut...), en tant que segueix en 
l’ordre del dia la impunitat dels  
responsables, justificant-se en el 

primer manament de la societat en 
la que vivim, que és la maximitza-
ció del benefici.

")"#4$#5;$#<"*&,'!.#=%.#5",#!"#
$%5"#$%5"#-.#).,2,0-,*"*,(0$>#
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Per això cal entendre que no po-
dem tornar -com a ciutadania- als 
temps en que les millores eren 
una concessió benevolent dels 
poderosos. La classe obrera, 
en sentit ampli, ha aconseguit 
convertir en drets de ciutadania 
en conquestes fonamentals. La 
suma de les lluites per preservar 
els drets conquerits i ampliar-los 
–si ho sabem comprendre- obre 
nous camps per ampliar el canvi 
revolucionari: en el sector públic 
s’han produït canvis fonamentals 
en la despesa pública que en la 

crisi s’han orientat a satisfer les 
exigències de les companyies fi-
nanceres i les multinacionals. Les 
successives crisi econòmiques han 
demostrat abastament que actuen 
com grans mecanismes redistribu-
tius en sentit regressiu.

Si alguna vegada ha 
estat possible un canvi 
revolucionari a nivell 

mundial, amb clar pro-
tagonisme de les for-
ces del treball, és ara
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que ha estat clau en el procés de 
globalització i en la mateixa crisi 
financera. L’ordinador, Internet, 

les xarxes que es creen, demostren 
ser un gran instrument de difusió 
de les informacions amagades, de 
convocatòries que commouen les 
ciutats, i de facilitació d’anàlisi 
compartides.

-.$!!,%)"5.0&#-.#!"#0"&%)"8
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No sols el model de producció 
és insostenible, sinó  que és 
ecològicament pervers perquè 
enfronta, divideix, separa, a les 
persones del seu medi. Entenent 
que la societat forma part també 
del medi, cal incloure en aquest 

punt l’increment de les desigual-
tats socials fins a fer-les també 

ecològicament insostenibles, amb 
l’augment dels infanticidis, en es-
pecial de les nenes, en els països 
pobres. En aquelles societats on 
el respecte i la identificació amb 

la natura forma part de la seva 
concepció del món, s’atempta a 
la cultura i a les formes de vida, 
com a l’Índia, per exemple, im-
posant per part de multinacionals 
japoneses i dels Estats Units 
el pagament per patents sobre 
coneixements i pràctiques arra-
bassats dels pobles.

<.)#<)(0&#"5'#5(!&"#2"!.0&,"#
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1.0$"5.0&# @0,*# =%.# 0.3"# !"#
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Si no pensem com l’establishment, 
ens nega com a persones amb 
raonament lògic,  ens barra 
l’accés als àmbits de la “cièn-
cia”. Escull en funció dels seus 
interessos els objectes d’estudi 
científic i social, i nega la vali-
desa i l’interès de les temàtiques 
que poden afavorir la construc-
ció o consolidació d’alternatives 
de pensament. En l’àmbit de la 
informació, ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ, per la seva 
banda, representen UN CLAR 
OLIGOPOLI DE LA GLOBA-
LITZACIÓ NEOLIBERAL: cal 
recórrer a mitjans alternatius o 
estrangers per tenir notícia del 
que els interessa saber i difondre. 
Els medis del sistema marquen 
les pautes sobre el que s’ha de 
pensar a través dels manipulats 
programes de debat i les seccions 
d’opinió, i cada vegada utilitzen 
de forma més agressiva les tèc-
niques de desinformació, posen 
més obstacles a l’obtenció de les 
dades certes i els fets que qües-
tionen la realitat, fins que nosal-
tres mateixos quedem infectats 
pel “virus neoliberal”.

%0,&"&$# 1(1%!")$# ,# -.# !.$#
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Les classes dominants pretenen 
integrar o desarticular la capaci-
tat de lluita dels pobles. Intenten 
desprestigiar qualsevol forma 
d’organització i mobilització 
populars contra les polítiques 
neoliberals... Front aquest tre-
ball sistemàtic de les classes 
dominants per dividir, enfrontar 
o parcialitzar els diferents mo-
viments socials i organitzacions 
populars que suposen un auto-
limitació a l’hora de fer anàlisi 

“globals” i interrrelacionats, és 
a dir, “polítics” hem de treballar 
per la seva articulació, impulsar 
la col•laboració entre aquests 

moviments i organitzacions, 
potenciar la seva complemen-

tarietat. Cal evitar caure en el 
joc neoliberal que justament 
posa l’accent en desprestigiar/
negar la veritable acció “políti-
ca” ( i tota la seva Substancial 
aportació històrica) com a motor 
sine qua non de la transformació 
social, i que només considera 
les “modernitats” dels gestors 
o administradors institucionals. 
Cal combatre també en aquest 
camp el “virus neoliberal” i 
evitar una estèril competència 
entre els nous i els tradicionals 
moviments i organitzacions que 
lluiten contra la globalització 
neoliberal, promoure una re-

flexió critica sobre el capitalis-
me i les seva necessitat de supe-
ració, i impulsar de la forma més 
àmplia possible l’elaboració 
d’alternatives a curt i mig ter-
mini, que en la direcció d’una 
societat més democràtica i el 
socialisme, facin possible un 
món mes just i sense explotació, 
una societat socialista.

No podem tornar als 
temps en que les mi-
llores eren una con-

cessió benevolent dels 
poderosos
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Les revoltes de fam, que s’han 
succeït per tot el planeta en el 
decurs d’aquests dos últims anys, 
han fet palesa la greu situació de 
crisi alimentària mundial i evi-
dencien, juntament amb la crisi 

energètica, ecològica, social i 
econòmica, l’actual crisi sistèmi-
ca del capitalisme global. 

Aquests alçaments populars han 
estat els més importants que 

s’han produït des dels anys 80 
i inici dels 90, època en què el 
planeta va ser sacsejat  per més de 
cinquanta revoltes en els països 
del Sud. Aquestes revoltes ens 
recorden, encara que en contextos 
i dinàmiques molt diferents, els 
llunyans “motins de subsistència” 
que van tenir lloc a l’Europa del 
segle XVIII. Abans, com ara, 
la gent exigia menjar. Però, de 
forma paradoxal, avui, en compa-
ració amb qualsevol altre període 
històric, es produeix més menjar 
que mai. Així doncs, quin és el 
problema? La dificultat es troba 

en la  impossibilitat, per part dels 
pobres del Sud, de pagar els preus 
establerts. Es tracta, per tant, d’un 
problema d’accés als aliments. 
 
Les conclusions de la Reunió 
d’Alt Nivell sobre Seguretat 
Alimentària per a Tots  celebra-
da aquest dies a Madrid, i en la 
qual han tingut un paper destacat 
representants d’institucions inter-
nacionals, governs i multinacio-
nals, no  assenyalen  cap canvi 

de tendència en les polítiques 
que s’han estat aplicant i que 
han conduït a l’actual situació 
de crisi alimentària mundial. Les 
propostes a favor d’una major 
liberalització comercial, l’aposta 
per una nova “revolució verda”, 
augmentar la producció a base 
de llavors modificades genètica-
ment, entre d’altres, no faran més 
que agreujar la situació de fam. 
Les causes de l’actual crisi no 

poden ser, en cap cas, la solució 
a aquesta.

Quan a començament de l’any 
2007, a causa de l’augment del 

preu del blat de moro, va escla-
tar la crisi de la truita a Mèxic, 
es van encendre els primers 
llums d’alerta que apuntaven 
a l’esclat d’una imminent crisi 
alimentària. Tot i així, no va ser 
fins als alçaments d’Haití, l’abril 

del 2008, que la situació de crisi 
es va mostrar amb total cruesa. 
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Les propostes a favor 
d’una major liberalitza-
ció comercial no faran 

més que agreujar la 
situació de fam
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L’augment del preu de l’arròs, 
dels fesols i la fruita en més d’un 
50%, va impossibilitar el seu ac-
cés a la major part de la població. 
Aquesta dinàmica es va repetir en 
més de 37 països del Sud global, 

des d’Haití fins al Marroc, passant 

per Moçambic, Níger, Bolívia, 
Malaisia, entre molts d’altres, 
on la incapacitat per fer front a 
l’augment del preu dels aliments 
va empènyer milers de persones 
al carrer. 

Les revoltes actuals de la fam 
tenen els seus antecedents imme-
diats en els alçaments populars 
del anys 80 i 90 contra les po-
lítiques d’ajustament econòmic 
imposades per les institucions 
internacionals. Abans i ara, les 
polítiques neoliberals van ser les 
responsables d’aquesta situació. 
Als 80 i 90, el desmantellament 
dels serveis de suport al petit 
pagès, l’obertura als mercats 
nacionals, la reconversió de les 
terres camperoles en monocultius 
per a l’exportació... va conduir 
molts països a una situació de 
crisi. Avui, un cop més, aquestes 
polítiques han desembocat en una 
total inseguretat alimentària.

Des de principis dels 80 s’han 
produït canvis profunds en 
l’economia mundial, en nom 

d’una major liberalització econò-
mica, amb conseqüències en el 
model de producció industrial 
i agrícola. Unes polítiques que 
han conduït, entre altres, a la 
pèrdua de l’agricultura familiar 
i camperola, a l’abandonament 

sistemàtic de les terres a favor de 
l’agroindústria i a l’augment de 
desplaçats del camp a les ciutats 
misèria del Sud global.
La crisi alimentària, però, també 
afecta a un altre nivell les pobla-
cions d’Europa i l’Amèrica del 

Nord, sobretot a aquells sectors 
socials desafavorits, i més en 
un context de crisi econòmica: 
pèrdua de poder adquisitiu de les 
famílies, disminució dels salaris, 

atur massiu, dificultats per fer 
front a les despeses en habitat-
ge, desaparició de l’agricultura 
familiar, etc. Per exemple, als 
Estats Units, segons fonts del 
Departament d’Agricultura del 
país, 35 milions de persones 
passen gana. 

Quan organismes internacionals 
assenyalen el lliure comerç com 
la panacea que solucionarà tots 
els mals, és important recordar 
que justament han estat les políti-
ques neoliberals les que han con-
duït a la situació actual. Malgrat 
que la crisi econòmica ha reduït 
l’especulació amb els aliments, 
les causes estructurals de la cri-
si encara són lluny d’haver-se 
resolt.  

Una sortida real a aquesta passa 
per potenciar la sobirania ali-
mentària, retornar la  producció 
d’aliments i el control dels re-
cursos naturals (aigua, terra i 
llavors als camperols, relocalitzar 
l’agricultura, controlar el comerç 
internacional i posar fi a la volati-
litat dels preus alimentaris en els 

mercats nacionals). Amb la fam 
no s’hi juga. Només d’aquesta 
manera l’accés a l’alimentació 
podrà ser un dret per a tots i 
totes. 
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L’escassedat previsible i creixent 
de recursos naturals, començant 
per l’energia, ens aboca a un món 
menys pròdig en béns i comoditats. 
El discurs socialista s’ha construït 
des dels seus orígens sobre la 
base de l’abundància. La lluita de 
classes, encara que té moltes més 
dimensions, s’ha desenvolupat en 
gran part com a conflicte distri-
butiu.

El socialisme del futur només po-
drà ser un socialisme de la suficièn-
cia. Però la cultura de la suficiència 

difícilment serà popular: caldrà 
desenvolupar-la a contracorrent 
dels valors àmpliament dominants, 
fins i tot en els sectors de la societat 

inclinats a l’esquerra.

Una via política de sortida és posar 
l’accent sobre el consum social, la 
satisfacció de necessitats bàsiques 
(educació, sanitat, protecció social, 
etc.) a través de mecanismes pú-
blics o col•lectivistes. De moment, 

això vol dir sobretot forta fiscalitat i 

defensa de les conquestes de l’Estat 
del benestar. També vol dir una 
reforma moral profunda.

ED#!"#5.0&"!,&"&#"-=%,$,&,2"#,#
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Aquesta mentalitat afavoreix un 
sistema socioeconòmic que s’ha 

revelat molt eficaç per aconseguir 

la creació de riquesa material i 
el creixement indefinit, més que 

qualsevol altre, i en particular 
més que totes les experiències 
socialistes del segle XX, però 
que ens porta irremisiblement al 
desastre planetari (cosa que la 
majoria de gent no percep encara). 

Si els efectes limitants de la crisi 
ecològica es fessin visibles en un 
termini breu, un socialisme de la 
suficiència trobaria una oportuni-
tat per adquirir popularitat. 

Cal promoure una cultura del des-
enrotllament personal, cognitiu, 
estètic i ciutadà com a alternativa 
a la cultura consumista. Valorar 
més el ser, el fer, el crear, el com-
partir que no el tenir. Això vol 
dir també desprestigiar el fet de 
tenir i acaparar, la cultura de la 
possessivitat, de l’exhibició de la 
riquesa, de l’opulència. Promoure 
una legalitat que persegueixi i 
castigui durament la delinqüència 
econòmica. Promoure una cultura 
de la igualtat i de la democràcia 
econòmica. Hi ha alguns motius 
de confiança: l’hegemonia de 
l’indivudalisme possessiu no és 
absoluta, i hi ha reaccions de ma-
lestar força escampades davant 
d’un món insolidari, desigual, 
decadent i corrupte.

Cal posar en qüestió els drets 
irrestrictes de la propietat privada 
dels recursos productius i imaginar 
i promoure una organització so-
cioeconòmica on els treballadors i 
la ciutadania tinguin com a mínim 
els mateixos drets que la propietat 
per decidir sobre inversions i polí-
tica econòmica en general.
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Cal promoure una 
cultura del desenrot-

llament personal, cog-
nitiu, estètic i ciutadà 
com a alternativa a la 
cultura consumista
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Es menysprea el treball de les mans, 
es defugen els oficis manuals, quasi 

ningú vol treballar la terra. Les feines 
intel•lectuals, d’oficina, administra-
tives, etc. són les úniques preuades. 
(Resultat lateral: les feines manuals 
i menysvalorades es reserven cada 
vegada més als immigrants, es pro-
dueix una “etnificació” de la força 

de treball.) Cal revaloritzar el treball 
material com a font bàsica de la vida. 
Recuperar una ètica del treball (i de 
la responsabilitat social) com a signe 
d’identitat. Enfront de l’apoteosi 
de la moral individualista de “coge 
el dinero y corre”, cal una reacció 
vigorosa, constructiva, solidària.

GD# !"# 1(!H&,*"# ,0$&,&%*,(0"!#
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Cal recuperar, en el discurs però 
també en la pràctica, la dignitat de 
la política. La manera més imme-
diata és impulsar l’acció política 
no institucional (associacionis-
me, propaganda, acció “directa”, 
campanyes, etc.). Però també cal 
trobar ponts amb la institucional, 
començant pels ajuntaments i 

districtes, més assequibles, i pres-
sionar amb iniciatives, crítiques, 
etc. tots els nivells de la política 
representativa institucional.

Recuperar el sentit de ciutadania 

activa i responsable.

ID#!/"',$5.#.0&).#0()-#,#$%-#
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Qualsevol idea d’ “igualació” (o 
simple reequilibri) entre societats 
opulentes del Nord i tercer món 
es pot interpretar com un sacri-
fici excessiu del nostre nivell de 

vida. Això és un camp abonat a 
la propaganda racista, xenòfoba 
i de supremacia blanca, i es troba 
reforçat per la presència massiva 
i creixent, als nostres països, 
d’immigrants, que fan por (amb 
els esterotips associats: ens treuen 
la feina, ens treuen els beneficis 

socials, ens fan perdre la identitat 
nacional).

En un pla més greu encara, 
l’“amenaça dels pobres” legitima 
l’armamentisme i el bel•licisme. I, 

per descomptat, legitima totes les 
barreres d’entrada a la immigració 
i les discriminacions legals i de tot 
tipus.

 Necessitem un internacionalisme 
de nou tipus per fer front a totes 
aquestes amenaces, que poden 
arruinar la nostra democràcia, i 
poden fer inviable la vigència real 
de drets humans universals (ja ho 
fan: Guantánamo i les diferències 
de tracte legal entre autòctons i fo-
ranis a Europa i Amèrica del Nord). 
Necessitem una aliança dels treba-
lladors autòctons i els immigrats, 
que és molt difícil de construir, 
però que cal basar sobre la identi-
ficació dels enemics comuns.

JD#!"#5"0*"#-.#-,$*%)$#"!&.)8
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Des de la caiguda del mur de Berlin 
i de la URSS l’esquerra ha anat 
perdent la moral i fins i tot el dis-
curs. La crisi financera no ha trobat 

resposta d’esquerra: és tot un símp-
toma. Cal un “rearmament moral” 
i una recuperació de la capacitat 
de proposta. En els moviments de 
resistència a la globalització capi-
talista hi ha elements interessants, 
que caldria combinar amb ele-

ments més o menys oblidats de les 
tradicions alliberadores anteriors. 
Caldria una nova síntesi, que no 
es pot fer més que trobant formes 
de col•laboració i acció conjuntes 

a escala mundial. El  moviment 
alterglobalitzador no està, avui per 
avui, en condicions de fer-ho. Cal 
que es faci un “salt qualitatiu”.

Si els efectes limitants 
de la crisi ecològica 
fossin visibles en un 

termini breu, un socia-
lisme de la suficiència 

trobaria una oportunitat 
per adquirir popularitat
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Dones com la Tomasa Cuevas, la 
Manolita del Arco, la Mercedes 
Núñez, la Juana Doña, la Nieves 
Torres, la Maria Salvo, la Trinitat 
Gallego, la Soledad Real, la Mari 
Carmen Cuesta, la Carlota O’Neill, 
la Concha Carretero, la Matilde 
Landa, l’Àngeles García-Madrid, 
la Josefina Amalia Villa, la Re-
medios Montero i moltes altres 
conformen tota una generació -la 
de la Segona República i la Guerra 
Civil- la memòria i la història de les 
quals tan sols en dates relativament 
recents ha començat a adquirir 
la rellevància que mereix. Dones 
formades i iniciades en la política a 
redós de les reformes republicanes, 
que van veure castigada la seva 
gosadia -la gosadia de desafiar el 

feixisme, però també una societat 
patriarcal d’arrels seculars- amb 
llargues penes de presó i fins i tot 

amb la mort.

Aquesta generació va ser doble-
ment  reprimida: com a roges i 

com a dones. Una altra cosa no 
podien esperar d’una dictadura 
de caràcter totalitari amb clars 
elements d’influència feixista 
durant els seus primers anys, 
que s’alimentava a més d’un 
arcaic pòsit patriarcal i misògin: 
el que imposava un model de 
dona-esposa-mare reclosa a la 
llar, marginada del món públic, 
sotmesa a les autoritats masculi-

nes. Perquè no s’ha d’obviar que, 
si hi va haver un element perma-
nent al llarg de tota la dictadura 
franquista, va ser precisament 
la imposició d’un model de re-
pressió extensiu, que va afectar 
totes les esferes de la vida de la 
ciutadania, incloses les mentals: 

d’aquí la profunda petjada de 
la roja en l’imaginari històric-
social. Que aquesta experiència 
històrica de les roges a la presó, 
d’aquella primera generació 
condemnada per “delictes de 
guerra i de posguerra” -comesos 
amb anterioritat o posterioritat 
a l’1 d’abril del 1939- hagi que-
dat durant tant de temps velada 
o subsumida sota la dels seus 
companys barons, s’explica per 
aquest mateix biaix patriarcal 
que, en la seva transversalitat, no 
coneix classes ni ideologies. 

Aquesta exposició, amb el seu 
catàleg corresponent, té com a 
objectiu contribuir a la visibilitza-
ció de l’experiència penitenciària 
d’aquesta primera generació de pre-
ses polítiques del franquisme. Amb 
l’ajut de les fotos conservades, hem 
pretès entrar a les presons de dones 
de les primeres dècades de la dicta-
dura, analitzar les seves vivències, 
discernir aquelles característiques 
peculiars -la presència dels fills, 

per exemple- que l’han diferenciat 
de l’experiència penitenciària dels 
seus companys homes. Tota una 
experiència col•lectiva que en 

haver quedat englobada sota unes 
categories masculines pretesament 
universals, ha estat tradicionalment 
enfosquida, opacada, apartada no 
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Un element permanent 
al llarg de tota la dic-
tadura franquista, va 
ser la imposició d’un 
model de repressió 

extensiu
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tment retocades, a la publicació 
oficial. Sèries senceres, com la de 

la processó del Corpus celebrada 
a la presó de Ventas el 1939, rea-
litzada pel fotoperiodista Santos 
Yubero, van quedar finalment 
marginades potser per la seva 
inherent cruesa, que s’avenia 
molt malament amb la imatge de 
bonhomia que pretenia projectar 
el règim. Una cosa semblant es 
podria dir del fons de fotografies 

del mateix Santos Yubero sobre 
la presó especial de prostitutes 
de Calzada de Oropesa, a Tole-
do. Només les fotografies més 

edificants, les que oferien una 
impoluta imatge d’humiltat i 
fervor religiós van acabar sent re-
produïdes. Moltes altres, aquelles 
en què hi apareixien somriures 
burletes o escèptics, mai no van 
sortir del taller del fotògraf i 
encara avui segueixen dormint a 
algun arxiu.
 

!.$#1")"%!.$#,#!"#5.56),"

Necessitem paraules que inter-
pretin les imatges. Aquesta és la 
raó dels textos editats al corres-
ponent catàleg, signats per diver-

sos especialistes, que serveixen 
per contextualitzar i explicar el 
corpus de fotografies presentat a 

l’exposició. Un corpus d’origen 
ben divers: des de les publicades 
al setmanari Redención o a les 
memòries anuals de l’esmentat 
Patronato de Redención de Penas 
fins a imatges privades, fotos de 

grup fetes -sempre a l’exterior 
de la presó- per algun fotògraf 
particular comissionat a l’efecte 

Una part molt escollida 
de milers d’imatges 
han acabat, conve-

nientment retocades, a 
la publicació oficial

només de les anàlisis històriques, 
sinó de la realitat social i del seu 
mateix discurs. Perquè fins fa rela-
tivament  poc temps, parlar de les 
presons del franquisme era parlar 
de la presó masculina de Burgos, 
no de la de dones de Ventas, o Les 
Corts, o Saturrarán. 

!.$#,5"&3.$

Posats a visibilitzar aquesta expe-
riència, res millor -a primera vista- 
que l’ajut de la fotografia. I diem a 

primera vista perquè partim de la 
premisa que la primera impressió 
sempre és enganyosa. La imatge 
pot enganyar-nos si prèviament no 
ens preguntem per la finalitat de la 

fotografia, el mitjà d’informació 

en què va ser publicada, el seu 
caràcter públic o privat, la seva 
capacitat per ser utilitzada pel 
servei del règim. A la fotografia 

cal acostar-s’hi previngut. Un cop 
més, és fals que una imatge valgui 
mil paraules. Aquestes mil parau-

les són necessàries per entendre la 
foto. Només així podem entendre, 
per exemple, l’alegria de tantes 
preses que desprenen les fotos 
oficials fetes per Nadal, Reis o el 

dia de la Mercè, patrona de les pre-
sons: úniques vegades en què els 
fills de les recluses eren autoritzats 

a romandre diverses hores amb les 
seves mares a la presó. Aquestes 
imatges van ser publicitades fins 

a la sacietat per l’organisme rector 
de la vida penitenciària espanyola, 
el Patronato de Redención de Pe-
nas por el Trabajo. Les autoritats 
se servien així, per a les seves 
pròpies finalitats de propaganda, 

d’un sentiment sincer per projectar 
una imatge de gaudi i eufòria que, 
contemplada avui en dia, podria 
suscitar un engany sobre les con-
dicions d’empresonament.

A l’exposició Preses de Franco 
hem pretès il•lustrar aquesta 

utilització política de la foto-

grafia reproduint, quan ha estat 

possible, la imatge inserida a la 
publicació del règim –el setma-
nari Redención, o les Memorias 
del Patronato de Redención de 
Penas por el Trabajo- al costat 
de la fotografia original. Revisant 

els fons fotogràfics originaris, la 

conclusió és òbvia: només una 
part molt escollida de milers 
d’imatges han acabat, convenien-

Fins fa poc, parlar de 
les presons franquistes 
era parlar de la presó 
masculina de Burgos, 
no de la de dones de 
Ventas, o Les Corts, o 

Saturrarán
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Àngeles García-Madrid, Soledad 
Real, Tomasa Cuevas- els que 
han mantingut viu el record de 

la seva experiència a la presó, no 
tant com a víctimes, sinó com a 
subjetes polítics de resistència. No 
s’hauria pogut començar a histo-
riar la presó de Ventas, Saturrarán, 

Necessitem paraules 
que interpretin les 

imatges

per les autoritats carceràries. Per 
cert, que el cabdal de fotogra-
fies particulars conservades per 

les antigues preses remet, igual 
que els seus testimonis orals, al 
pòsit de la memòria acumulada 
de les supervivents, individual i 
col•lectiva.

I és que la memòria no podia ro-
mandre aliena a un estudi històric 
sobre les presons femenines. Al 
cap i a la fi, han estat els relats de 

moltes d’aquestes dones -Carlota 
O’Neill, Mercedes Núñez, Jo-
sefa García-Segret, Juana Doña, 

L’exposició es va inaugurar el passat 18 Desembre de 2009 al Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison. Les pròximes actuacions són: 17 Febrer- 
17 Març: Centre Cultural Can Rajolet de l’Ajuntament de Parets i 1 Abril-3 
Maig: Sala La Salut de Badalona, Ajuntament de Badalona. Hi ha previsió de 
visitar: Terrassa, Blanes, Reus, Alcoy, Universidad de Alicante, etc.

Les Corts o Valencia sense l’ajut 
del fil-guia de la memòria. De fet, 

l’exposició està farcida de records 
que, en forma de talls orals, poden 
ser escoltats pel visitant, arribant 
així on no aconsegueix arribar el 
document o la fotografia. Records 

la selecció i recol•lecció dels 

quals, en suma, constitueix al 
mateix temps un homenatge, un 
petit gra de sorra en la constant 
construcció d’aquesta memòria 
amb adjectiu –democràtica? anti-
franquista? antifeixista?- que tant 
necessitem.
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Les experiències conegudes com 
“caure en trànsit” o “entrar en tràn-
sit” es refereixen a un mecanisme 
psicològic en el que la persona 
s’abandona a certes condicions 
externes o internes i experimenta 
un grau de consciència diferent.

La majoria de les vegades, en 
moltes cultures, el trànsit està 
directament relacionat amb la 
música. A aquesta se li atribueix 
el poder de provocar unes sen-
sacions o un estat alterat de la 
consciència que és propici pels 

cultes religiosos de moltes cul-
tures o ètnies, ja sigui provocant 
connexions divines mitjançant 
l’alteració de la consciència, com 
calmant els nivells de tensió.

L’any 1980, l’etnomusicòleg Gil-
bert Rouget va escriure una de les 
obres que més han pretès apropar-
se al fenomen del trànsit (Rouget, 
Gibert (1980): La musique et la 
transe. Edicions Gallimard, Paris 
1990). Segons Rouget, el trànsit 
compren components tant psicofi-
siològics com culturals. El trànsit 

es caracteritza sempre tenint en 
compte les seves manifestacions 
externes, el context en el que 
aquestes manifestacions es poden 
observar i les representacions que 
poden tenir.

La possessió es considera com 
un aspecte de la religió que 
determina i justifica un tipus 
de trànsit, diguem, un compor-
tament involuntari produït per 
la visita d’esperits o divinitats 
entre els homes. La funcionalitat 
d’aquestes possessions determina 
els tipus de trànsit, com el shama-

nisme o el trànsit de possessió, 
de comunió, o d’inspiració i 
identificació; la funció del qual 

és natural i el seu conseqüent és 
l’adivinació. Com a fenomen re-
ligiós, la possessió es caracteritza 
per un comportament socialitzat 
de l’individu que consisteix, sota 
certes circumstàncies, en subs-
tituir el comportament quotidià 
de l’individu pel d’una divinitat 
en particular, acompanyada per 
l’alteració psíquica anomenada 
trànsit. 

U#%U#0,#%B*$1'.%'.(,*0%0$%#,1*(-'%"$%'N3".#%(";%-O#(1'%5'%@(#0,'%'$%
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Els canvis de tempo 
són utilitzats 

freqüentment en els 
cultes de possessió
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En una cerimònia amb 
procés de trànsit de 
qualsevol cultura o 
grup ètnic hi ha una 

relació clara entre els 
iniciats posseïts i els 

músics

La música té diferents rols en la 
possessió dels esperits en moltes 
cultures i religions. Es pot exami-
nar des de tres perspectives dife-
rents, és a dir, la seva funció de 
preparació del trànsit, l’entrada al 
trànsit i el manteniment i sortida 
del trànsit. Per això, no només 
es considera el comportament 
vital de l’iniciat, sinó també 
l’estructura específica del ritual 

del que el trànsit en forma part.

En qualsevol cerimònia amb pro-
cés de trànsit de qualsevol cultura 
o grup ètnic hi ha una relació 
clara entre els iniciats posseïts i 
els músics, i entre el rol d’aquests 
mateixos iniciats i els ballarins. 
La iniciació, en aquest context, 
apareix com el període fonamen-
tal per a l’educació musical dels 
iniciats, és a dir, aquests aprenen 
a través de la convicció i el con-
text socio-litúrgic a propiciar les 
respostes de comportament que 
s’espera d’ells en certes cançons 
i ritmes específics. Després de 

la iniciació, es pot afirmar que 

aquestes cançons i ritmes tenen 
una relació directa al compor-
tament dels iniciats durant el 
trànsit.

A la vegada, en algunes tradi-
cions, com en el candomblé de 
Brasil, el comportament durant 
el trànsit, així com la reacció a la 
música, varia segons l’edat (ve-
llesa) i la importància de l’iniciat, 
sempre segons unes jerarquies 
clares i definides. En aquest cas 

del candomblé, per exemple, 
els iniciats recents tendeixen a 
exhibir una resposta major i més 
immediata als codis musicals 
dels repertoris de música sacra 
que els iniciats ancians, perquè 
els que s’acaben d’iniciar retenen 
de manera més espontània les 
lliçons de condicions d’iniciació. 
També, els sacerdots que oficien i 

dirigeixen el comportament dels 
seus iniciats en la possessió han 

de saber com controlar el seu 
propi comportament (possessió 
o trànsit); en qualsevol cas, la 
música no pot tenir el mateix 
grau de relació que pugui operar 

en els novicis. Per tant, és in-
dispensable conèixer la història 
i l’estructuració jeràrquica d’un 
iniciat per poder entendre la rela-
ció entre música i trànsit en casos 
individuals.

Des d’un punt de vista més es-
pecífic, i tenint en compte que hi 

ha tantes músiques de trànsit com 
rituals diferents, hi ha un aspecte 
musical que és especialment im-
portant en aquestes cerimònies: 
el ritme. Les possessions tenen 
unes estructures de tempo rítmic 
específics que s’adeqüen al con-

text. Els canvis de tempo, acce-
leracions, canvis en l’accentuació 
i nivells dinàmics són utilitzats 
amb molta freqüència en els 
cultes de possessió en els que 
el trànsit s’acompanya de crisis 
físiques com convulsions.

El significat de les danses i textos 

de les cançons que acompanyen 
els rituals s’adequa als usos 
i funcions de la música en el 
context cultural, i no tant a un 
significat simbòlic dels esdeve-
niments específics que relacionen 

la interpretació musical amb el 
comportament del trànsit. La 
dansa té una doble importància en 
aquesta relació entre la possessió 
i la música, ja que és l’activitat a 
la que es dirigeix una gran part de 
l’elaboració musical i el principal 
aprenentatge dels iniciats en el 
context de la possessió d’esperits 
i trànsit.

Més enllà de les funcions ja es-
mentades, i potser la més impor-
tant de totes, és la funció social 
del trànsit. En les possessions, 
l’individu que s’ha de sotmetre 
a un procés de trànsit pateix 
desajustaments fisiològics, psi-
cològics i emocionals durant les 
cerimònies. Aquest s’impregna 

!"#$%&'()*+,-.'/01-22'''&# #34#&45##%'''"675/7"8



L!

de l’atmosfera musical en les 
sessions de possessió, en les que 
la música pot despertar certes 
sensibilitats en el subjecte que 
despertin la seva vocació.

En moltes tradicions, els indi-

vidus que se sotmeten al trànsit 
solen procedir dels estrats més 
desafavorits de l’escala social 
d’aquestes cultures amb rituals 
d’aquestes característiques (ge-
neralment dones, humils i amb 
freqüència d’origen africà).  Du-
rant el trànsit, el subjecte és lloat, 
ofrenat i enlairat per la comunitat 
per obtenir els favors de la divini-
tat que l’ha posseït, salvant qual-
sevol frontera en l’escala social. 
Aquest és un comportament que 
socialitza l’individu, que subs-
titueix els seus comportaments 
habituals pels de la divinitat 
invocada a través de l’alteració 
del conscient. La identificació 
amb la divinitat, sigui quin sigui 
el seu objectiu, pretén apropar-la 
al col•lectiu, en molts casos, per 

obtenir beneficis i favors per a 

tota la congregació.

La música, en qualsevol context 
i en qualsevol cultura (inclo-
sa l’occidental), crea vincles 
emocionals que permeten fer 
sorgir una identitat de grup, un 
esperit de col•lectiu al que els 

seus membres es senten adhe-
rits i diferenciats de la resta de 
col•lectius. Per un costat, perquè 

permeten transgredir els estables 
piràmides en la jerarquia social 
d’algunes cultures, ja que el sa-
cerdot o shaman que prové dels 

Una vegada més, veiem que la 
música és un vehicle per crear 
identitat i definir un cert col•lectiu 

cultural o ideològic, tal i com suc-
ceeix amb la música urbana en la 
societat i cultura occidental. 

El trànsit s’acompanya 
de crisis físiques com 

convulsions

estrats més baixos és venerat com 
un Déu durant la cerimònia. I per 
l’altre, perquè a través del trànsit 
que permet la comunicació direc-
ta amb les divinitats, el posseït 
pot aconseguir favors per a tota 
la comunitat, ja sigui a través de 
rituals de curació, d’adivinació, 
de comunicació amb els esperits 
o exorcismes.
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Hasta cuándo seguir gritando a esa gente

que el rey y la reina yacen bajo tierra

Hasta cuándo seguir gritando que no cedo en hipoteca mis sueños

Hasta cuándo seguir gritando que soy incorregible 

Hasta cuándo seguir gritando que no reniego de mis actos 

Hasta cuándo seguir gritando que nada de lo que tengo 

está en venta ni quiero que ningún imbécil corte la soga 

Hasta cuándo seguir gritando que no cumplo mis deberes en la tormenta 

Hasta cuándo seguir gritando que no exijo futuro 

Hasta cuándo seguir gritando a esta gente que me son despreciables 

Hasta cuándo seguir gritando que estoy 

con los que no tienen la razón porque la tienen a mares llenos 

Hasta cuándo seguir gritando que jamás abandonaré mi capa de insurgente

Hasta cuándo si desde mis cartas están sobre la mesa.

Aquest poema  de l’any 67 del 

veneçolà Víctor Valera Mora ho he 
associat de forma immediata amb 
l’actitud de dos personatges que, 
durant l’any passat al nostre país, 
van ser objectiu dels editors pels 
seus llibres de memòries: Rossana 
Rossanda i Pietro Ingrao, destacats 
membres dels desaparegut Partit 
Comunista Italià.

El que m’ha mogut a dedi-
car-los-hi l’atenció ha estat 
no tant la importància de 
les seves vivències –que la 
té!- sinó el paral•lelisme 

que m’ha semblat albirar 
en alguns dels moments 
més transcendentals de la 
seva vida i la del més gran 
partit comunista del bloc 
occidental.

En ambdós casos la narració 
és quelcom més que un simple 
relat de la seva iniciació en  el 
terreny de la política, donant-li, 
sobretot en el cas de Rossanda, 
un paper important als aspectes 
més humans.

La suma de les dues obres ens 
situen en una posició privilegiada 
per seguir l’evolució de les idees, 
l’actitud de personatges cabdals en 
la història d’Itàlia (Togliatti, Amen-
dola,...) i el desenvolupament de les 
lluites ideològiques –i per què no, 
personals?- en el si del Partit.

Cap al final tots dos semblen sen-
tir la necessitat d’autoinculpar-se 

per no haver tingut el valor de 
defensar-se mútuament als mo-
ments decisoris.

Ingrao escriu: “Em vaig equivocar 
per complet al votar a favor de 

l’expulsió de dit grup (es refe-
reix a Il Manifesto) en el Comitè 
Central. Va ser un posicionament 
absurd, doncs ningú m’obligava  a 
realitzar aquest gest de capitulació 
i pot dir-se que de traïció contra els 
meus antics companys de lluita.

L’erroni de tal decisió no radicava 
només en la meva covard adhesió 
al càstig dels meus camarades, 
ans en el fet de creure que el meu 
partit es podia salvar sense liqui-
dar comptes amb els errors (les 
grans limitacions) del leninisme i 
sense reconèixer  la seva evident 
i penosa decadència”. 

Rossanda: “I a més a més no podia 
lliurar-me de la sensació de que 

érem culpables, de que ens 
havien cridat de tot arreu i no 
havíem respost a ningú. I ara 
també érem culpables d’haver 
estat castigats, no havíem acon-
seguit res i havíem debilitat In-
grao, al que estàvem assignats 
ex origine. Tenia raó quan ens 
retreia: per què serveix un acte 
testimonial? La política és altra 
cosa. Si, però quina política? 
¿Què ostentava el PCI sinó la 
incapacitat de comprendre, així 

com de fer avançar i elaborar una 
necessitat de que esclatava des de 
l’entranya de la societat?”. 

S’acaba el temps de la lectura. 
Continua el de la reflexió. 
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Amb un llenguatge directe, amè, 
proper i incisiu, en Manuel More-
no ens apropa a la vida d’aquesta 
heroïna republicana. I ho fa sense 
complexos, criticant el que s’ha 
de criticar amb un estil desenfadat 
i políticament incorrecte. La his-
tòria de Lina, o el que d’ella se’n 
coneix, és apassionant.   Incom-
presa, autodidacta, combatent, 
enamorada, feminista i compro-
mesa, com li agrada definir-la, és 

la historia de la lluita d’una jove 
a la Segona República i la Guerra 
Civil, la maduresa d’una dona en 
l’organització de la resistència i la 
lluita, sense perdre en cap moment 
les seves conviccions, sense per-
dre la seva capacitat per indignar-
se davant de les injustícies, els 
greuges i les derrotes.

El relat està construït en base als 
principals successos històrics de 
l’època i la seva afectació al partit 
comunista i, molt especialment, 
a la nostra protagonista. Un dels 
passatges on més s’atura l’autor 

i que tracta amb més deteniment 
és la joventut, com i per què 
s’organitzava i quines eren les se-
ves inquietuds, només així es pot 
arribar a entendre un personatge 
com el de Lina Ódena, una dona 
arrelada al seu temps i en molts as-
pectes més avançada políticament 
i socialment que el seu entorn i els 
seus propis camarades. La Lina 
tenia clar que només hi hauria 
avanços socials si es treballava 
sense sectarismes, fixant-se als 

problemes i necessitats de la jo-
ventut i amb una concepció clara 
del fet nacional.

Aquesta és molt més que una 
part de la història real dels i les 
comunistes, sense adulteracions 
ni maquillatges estètics, molt 
més que una època concreta de 
la memòria històrica del període 

republicà i la Guerra Civil. És un 
capítol inseparable, amb valor 
específic propi, de la lluita per 

la llibertat, per la democràcia, de 
milers i milers de dones i homes 
que van llligar la seva vida, de 
manera incondicionalment so-
lidària, a la de les explotades i 
oprimides.

Utilitzar la seva trajectòria vital 
com a guia per a explicar una 
època i els inicis del comunisme 
a Catalunya ha estat una temptació 
que, com el mateix autor reconeix, 
no s’ha pogut sostreure. Els cinc 
anys de vida pública de Lina, des 
de la seva entrada al Partit Comu-
nista l’any 1931 a la seva mort 
el 1936, són importants perquè 
coincideixen amb la II República 
espanyola en els seus anys de pau 
i amb els inicis d’una de les forces 
més importants del segle passat i 
tot apunta que la del segle XXI el 
socialisme. Ara, com en els anys 
30, el capitalisme està vivint una 
crisi sistèmica d’incert final i de 

característiques plenament inter-
nacionals i ara, igual que alesho-
res, hem de triar entre una sortida 
de l’esquerra amb la participació 
de la classe treballadora i les clas-
ses populars o una altra dirigida 
per la gran burgesia internacional 
i el poder econòmic i financer.
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...
Porque eras espiga en el campo,
porque eras suspiro en el viento,
porque eras espuma en el mar,
y rayo de luz en el cielo,
ay, Lina Ódena, se quejan y lloran
la tierra y el agua y el aire y el fuego...

Lina Ódena, tan tierna, tan niña,
¡y ya compañera del pueblo!

   Pedro Garfias
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Jotaeme, 

la joventut del comunisme
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