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PAÏSOS CATALANS:
PROBLEMA I PROGRAMA
Joan Fuster

I
No cal dir que el “problema”, a hores
d’ara, tindria unes possibilitats de plantejament i de solució molt distintes, si no
fos per la incòmoda “qüestió de noms”.
Circumstàncies històriques ben conegudes
van impedir que, de Salses a Guardamar
i de Fraga a Maó, hi prevalgués un gentilici comú i un corònim igualment unitari.
Potser en el moment oportú ningú no en
va sentir la necessitat: quan arribà l’hora
d’encetar el procés de constitució de les
“nacions modernes” - que a la llarga esdevindrien “nacions-estat” -, el nostre poble
ja ingressava de ple en l’àmbit de la “monarquia espanyola”, i ho feia d’una manera
espontània, subsumint-se en una denominació que el sobrepassava i que havia de
marcar perillosament el seu futur. A partir
del regnat de Ferran el Catòlic, hi hagué
entre nosaltres tantes excitacions anticastellanes com es vulguin, però ben poques
d’antiespanyoles. No oblidem que el separatisme de la Guerra dels Segadors, per
exemple, va ser més aviat accidental i, sobretot, que les derrotes d’Almansa i de l’11
de setembre no representaren unes derrotes “nacionals” enfront d’Espanya com

a concepte integrador, sinó el fracàs d’una
complexa coincidència de factors polítics
i de classe anecdòticament lligats a una
lluita dinàstica. De fet, la majoria dels “botiflers” de la primera peripècia borbònica
no estaven més castellanitzats que els “patriotes” de l’altra banda... El cas és, i sigui
com sigui, que ens fallaren les “condicions
objectives” mínimes perquè, en el moment
que a Europa les “nacions” es preparaven
a formalitzar-se, poguéssim aprofitar-ne
l’opció. I els “noms” hi interferien.
Tots havíem començat sent, com deia
Ramon Muntaner, “vers catalans”. Amb el
temps, ens dividírem en “catalans”, “valencians”, “mallorquins” i fins i tot “rossellonesos”. La llengua mateixa en quedà afectada. En un principi això tenia una
transcendència molt relativa: hi perdurava
el sentiment - cada cop més vague, és clar
- d’una identitat d’orígens i d’unes vinculacions quotidianes, i l’idioma, a pesar de la
nomenclatura localista, va mantenir la seva
unitat bàsica. La cosa es deteriora a poc a
poc, però, en part, perquè les divergències
estructurals de cada regió s’accentuaven i,
en part, també, perquè a tot arreu hi penetrava, finalment en termes agressius,
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la concepció uniformista de la Monarquia.
No puc detenir-me en detalls, que conferirien a aquest paper una pretensió erudita
que no vol tenir. La “consciència nacional”
unitària, en l’àrea catalanoparlant, mai no
es va perdre del tot. I amb la gent de la
Renaixença va rebrotar. La dificultat venia
provocada pel “nom”. Els particularismes,
que les classes dominants tant fomenten
com combaten, segons que els convé, hi
incidien enèrgicament: a les Illes i al País
Valencià, com era lògic. Es tractava - per
algú - de superar-los.
No ha de sorprendre’ns, en aquesta
perspectiva, que un valencià del XVI ja llenci la fórmula “pàtria llemosina”: era un recurs per a no dir “català” ni dir “valencià”,
quant a l’idioma, i per a reconèixer, de passada, el fet nacional, encara que sigui anacrònic dir-ho així. El mot “llemosí” figura
en l’Oda del senyor Aribau. I, especialment,
entre els renaixentistes valencians, la confusió filològica encara avui mateix troba
algun despistat seguidor. Constantí Llombart, el renaixentista valencià d’esquerres i
populista, contrafigura de Teodor Llorente,
s’aferrà a dir-ne “llemosí”, de tot allò que
ens era compartible a mallorquins, valencians i catalans estrictes. Sabia que triar el
terme “català” podia ferir la susceptibilitat
provinciana dels seus paisans. El terme
“català” s’havia convertit en exclusiva dels
habitants de més amunt del riu de la Sénia. No ens incloïa, a valencians i mallorquins. “Llemosinisme”, doncs: una manera
d’afirmar la unitat nacional. La lingüística
i, eventualment, l’altra. Com que l’episodi,
des de l’angle del País Valencià, ha tingut i
té una virulència extravagant, no em sé estar de recordar ací una altra proposició: la

del senyor Nicolau-Primitiu Gómez Serrano, fill, com jo, de Sueca. Don Nicolau-Primitiu, fantàstic en les seves especulacions
de “paleotoponímia”, participava de les evidències essencials, quant a la unitat de la
llengua i a la del poble que la parla. Per què
no “inventar” uns noms nous, si poguessin
ser eficaços? En comptes de dir “valencià”,
“català”, “mallorquí”, per a l’idioma, podria
trobar-se un compromís agradable i satisfactori per a tothom. El conflictiu - perquè
el particularisme és incessant, i el “mallorquí” pot ser discutit des de Menorca i des
d’Eivissa i des de qualsevol illa despoblada - “mallorquí”, passava a ser “balear”. I
amb les tres síl·labes inicials de “balear”,
“català” i “valencià”, suggeria el terme “bacavés”. I d’allò que ara denominem “Països
Catalans”, ell en deia “Bacàvia”. Un dia, ho
explicava, això, a Carles Riba, temptant-lo
a riure. Em contestà: “I per què no? No han
posat en circulació “Benelux”?” Tenia raó.
Però la vida - la local - no admet conclusions tan expeditives.
El “Benelux” no ha prosperat, no prosperaria “Bacàvia”. L’expressió “Països
Catalans”, malgrat tot, es feia inevitable.
Hi havia precedents: el més antic que fins
ara coneixem és valencià i del 1875. Basta que un valencià o un mallorquí - de tot
l’arxipèlag, s’entén - pensi cinc minuts en
ell mateix i en la història dels seus perquè
perdi l’escrúpol de dir-se “català”. Algunes
publicacions dels anys 20 o dels 30 ja empraven això de “Països Catalans”. L’alternativa més raonable era “Països de Llengua Catalana”. En la penosa penitència de
la Guerra d’Espanya, em sembla que fou
Alexandre Cirici Pellicer qui va ressuscitar
la denominació “Països Catalans”. Jo m’hi
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vaig apuntar de seguida. En un paper titulat
precisament Qüestió de noms vaig justificar la tria. La histèria provinciana que al
País Valencià i a les Illes ha suscitat el progressiu ús de “Països Catalans” ve a confirmar-me en l’encert d’aquella promoció. No
pas provocació. Perquè hi ha un “fet”, que
hem d’anomenar. Si no és “Països Catalans”, com? Hi ha molts valencians i molts
mallorquins que s’irriten, si se senten dir
catalans. I moltíssims catalans estrictes
que mai no han pensat que els valencians i
els mallorquins - i els rossellonesos - som
nacionalment uns amb ells.
II
I què som, o són, els “Països Catalans”?
Una “nació”, una “nacionalitat”, un “projecte” de l’una cosa o de l’altra? Si l’esquerra
dels Països Catalans, modesta en tant que
catalana i en tant que esquerra, hagués
estat mitjanament intel·ligent - i no ho ha
demostrat encara -, avui disposaríem, valencians, mallorquins, catalans estrictes,
d’un petit cos de doctrina “nacionalitària”.
Però les nostres simultànies, germanes i/o
paral·leles “esquerres” s’han caracteritzat,
sempre, per la seva misèria intel·lectual.
I pel seu distanciament de la realitat. Les
revoltes intermitents, les cremes de convents, les matances de capellans i de burgesos, els “pactes” de l’etern “pactisme”
imbècil, tot plegat contradictori, amb prou
feines han servit de res.
No ho dic com a reprotxe. Potser l’esquerra, d’extrem a extrem dels Països Catalans, no podia ser sinó això. Una bestiesa.
La dreta, en canvi, sí que sabia on anar. La
dreta, entre nosaltres, sempre ha estat més

“il·lustrada” que l’esquerra. Com és natural, ai! La idea d’una “tradició nacional”,
que hauria d’haver estat la base teòrica de
l’esquerra, fou assumida per la dreta. I ara
podríem repassar dos llibres emblemàtics:
el del bisbe Torras i Bages i el del descarat
de Francesc Pujols: ‘La Tradició Catalana’
de l’un, justament, i el ‘Concepte General
de la Ciència Catalana’ de l’altre. Són dos
papers en aparença antagònics, als quals
caldria afegir moltes planes de Xènius, de
Rovira i Virgili, del doctor Trueta, de Jaume
Vicens, de Ferrater Mora... Tot això emana
fonamentalment del Principat, però incorporant-hi Llull i Turmeda, Ausiàs March i
Vives - i gent transvasada com Eiximenis
i Muntaner. No hi adduïa Trueta el mateix
Blasco Ibañez? I per què no? Fou objectivament menys “català” Blasco que Pi i Maragall? Ningú, per cert, no ha reivindicat don
Antoni Maura, i és que resultava ben difícil fer-ho. En qualsevol cas, una “Tradició
nacional” que pugui dir-se autènticament
catalana no sabria prescindir dels grans
noms valencians i mallorquins. Ni dels petits. I la cosa no es limita a l’”altra cultura”.
Al fil de la divagació, convindria preguntar-se per què el vaporós nacionalisme
romàntic, el de les “englantinas”, s’inclinà cap a la dreta, i cap a una dreta sovint
sagristanesca. El fet és anterior a la vertadera politització del Moviment literari. La
Renaixença fou burgesa i conservadora, si
més no en part: quan comença a ser, com
sol dir-se, la “ideologia” de la “burgesia
barcelonina”? Si la “burgesia barcelonina”
del XIX és “el senyor Esteve” - que no ho
era - o és “el viudo Rius” - que sí que ho era
-, en cap dels casos no pot pas dir-se que
fos gaire “catalanista”. El vetes-i-fils de

// 4 //

“la Puntual” no podia saber-ne res, cronològicament, i el senyor Rius, en el supòsit
que quotitzés a la Lliga, ho feia per motius
aranzelaris i numantinament provincians.
El “nacionalisme català”, realment, no els
afectava, i la idea d’uns “Països Catalans”
els hauria deixat perplexos. La burgesia
del Principat va trobar per fi, i després del
98, uns líders, uns projectes d’acció, una
oportunitat electoral: aquella “presa de la
Bastilla” regional que protagonitzaren Prat
de la Riba i Cambó, una “revolució burgesa” retardada i fallida. Al capdavall, Prat
i Cambó encara entraven en els esquemes
del Manifest com a “burgesia nacional”. Al
País Valencià i a les Illes - i no parlarem de
la Catalunya Nord, que és tot un altre món
- el “nacionalisme burgès” era simultàniament inimaginable. Ni tan sols conformat
com a “regionalisme”. Els qui des de Barcelona van parlar ja de la “Gran Catalunya”
prou sabien que, de moment, jugaven a la
utopia.
El drama era la contradicció que, en una
àrea que passablement cobria una qualsevol definició vuit-centista de “nació” o
de la “nacionalitat” - compareu la de Prat
de la Riba amb la de Stalin, divertidament
semblants -, les divergències regionals
s’imposaven a nivell d’estructures i de
superestructures. Eren unes divergències
importants. Però tant importen com per
oblidar les convergències? I no dic ja les
històriques, les lingüístiques, les culturals:
les del pa de cada dia.
L’antítesi “proteccionis-me / lliurecanvisme”, posem per cas, dividia a tothom:
hi hagué “lliurecanvistes” al Principat i hi
hagué “proteccionistes” - a Sueca, a Alcoi -

al País Valencià. No sé què hi passava a les
Illes. En tot cas, la classe dominant bàsicament agrària - burgesia? - del País Valencià i de les Balears se subordinà a l’oligarquia carpetovetònica, que aleshores i fins fa
quatre dies encara era etiquetable de “latifundista semi-feudal castellano-andaluza”,
com deien els pamflets del PC. El “proteccionisme” de l’INI desplaçà la polèmica, i
els escàndols de l’”autarquia” franquista
ens alliberen del vell fantasma, encara poc
estudiat. L’excés administratiu i teòric del
feixisme ha servit, si més no, perquè avui
ja no ens enfrontem, valencians, balears,
catalans estrictes, a propòsit d’unes collonades duaneres. Que mai no van ser reals,
de poble a poble.
El “nacionalisme català”, en els termes
socialment possibles, i amb la capitania
d’una “burgesia” que, si no fou “nacional”,
aspirava a ser-ho, ni tan sols arribà a Tortosa ni a Lleida. Els partits proletaris que
hagueren de plantar cara a la burgesia del
Principat van ser, per això mateix, “regionals”. I la “petita burgesia” - “classe popular”, ben mirat - que hi podia haver fet
coagular una empenta més àmplia geogràficament, si no amb unes generacions
nacionalitàries, almenys amb les mínimes
adhesions liberals, i fins i tot democràtiques, que pertoquen. Però no: això no
funciona. La “petita burgesia” a tot arreu,
continua sent franquista. Al País Valencià
s’ha fet més reaccionària que mai. Quan
Francesc Macià va venir a València el 31 o
el 32, les multituds l’aclamaren: hi veien
un exemple estimulant. Si demà hi vingués
Josep Tarradellas, no solament hi trobaria
la indiferència olímpica dels “catalanistes”
valencians, sinó sobretot, l’odi de la “cata-
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lanofòbia” fomentada pel postfranquisme
ultrafranquista vigent. Macià fou un “mite”
popular; Tarradellas és un alfil governamental. I això, la gent, que no es mama
el dit, ho sap. Tarradellas té una morbosa
inclinació a xerrar pels descosits. “Tan poc
que costa callar!”, venia a dir Joan Maragall. Però no, Tarradellas és un episodi pintoresc i efímer. Els “Països Catalans” hi són
anteriors i hi seran posteriors.
No hi ha hagut un “nacionalisme” global
dels Països Catalans com hauria calgut - i
ni tan sols de tot Catalunya, alto! - perquè
els desfasaments de classe i d’estructura
econòmica han estat i són terriblement alienadors. L’actual catalanofòbia municipal
de València, què no és sinó pura “alienació”
en el sentit més catequísticament marxià
de la paraula? La cosa comença on comença una presumpta esquerra. Ni l’Alianza ni
la UCD no compten: hi estan en contra. En
contra del País Valencià: no dic dels Països Catalans. Però més de mig PSOE, que
hauria de ser l’esquerra i no ho és, encara
no ho ha entès; ni ho han entès tots els del
PC, i són l’esquerra consensualment més
trista. Hauríem d’indagar com respondrien davant tots dos drames, el de “classe”
i el “nacional”, els partits aparentment de
classe i nacionals de la Catalunya estricta,
i és clar, de les Illes. Les notícies del diari són descoratjadores. Estadísticament,
els vots del 15 de juny famós, al Principat
i al País Valencià van donar la victòria a les
esquerres, a unes esquerres suaument
esquerranes i improvisadament autonòmiques. O no? O no ens coneixem tots? Ignoro
què passà a les Illes. I és igual, què collons!
Tarradellas, en unes últimes declaracions a un setmanari valencià, s’ha manifes-

tat “contra els Països Catalans”. I ho trobo
molt correcte: què n’havia de dir aquest
senyor? És un “regionalista bien entendido” de la pitjor espècie. Qualsevol confusió
sobre el particular serà culpa dels partits
vaporosament “nacionalistes” del Principat. Tarradellas ha substituït Ferran Valls
i Taberner - quina diferència hi havia entre
l’un i l’altre? - en la fantasia pre-autonòmica d’avui. Jo no sé si Josep Tarradellas
es fa cap il·lusió sobre el seu “poder”. Ell
en té, si en té gens, perquè el difunt Valls i
Taberner ha passat a millor vida: a la vida
celestial. Ferran Valls, desterrat per Primo
de Rivera, encara va saber què era el Maestrat: un tros de “país català” que no era
Catalunya.
El senyor Tarradellas se’n fot, dels “Països Catalans”. Els “Països Catalans” se’n
foten, del senyor Tarradellas. El senyor
Tarradellas no ha llegit ni ‘La nacionalitat
catalana’ de Prat de la Riba. Les lectures
del senyor Tarradellas seran un deliciós entreteniment per als erudits de demà
passat: hi descobriran un analfabetisme
apassionant. El “pragmatisme”, tan invocat
del personatge, no és més que una jovial
historieta del postfranquisme, que, amb
noms i cognoms, podríem referir. No va ser
l’esquerra, ni el centre, qui hi va intervenir.
L’esquerra i el centre s’hi van agenollar.
Quan al Principat, i Tarradellas capdavanter, diuen “Catalunya!”, i hi ha el Guti, i el
senyor Pujol, i la Frederica Montseny, i les
figues que els han parit, jo ho tradueixo a
l’estil dels equivalents del meu rodal: “Para
ofrendar nuevas glorias a España...”. Això.
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III
Els Països Catalans són alguna cosa:
què? Una nació, una nacionalitat, un fantasma? No m’importa. Encara espero que
algú, catedràtic o no, em proporcioni una
definició d’aquests termes - “nació”, “nacionalitat”, “fantasma” - amb un mínim rigor
científic. Però són - som - alguna cosa. No
volen que siguem una nació o una nacionalitat? És igual. Serem un fantasma. Un
fantasma polític. Ells - els que hi estan en
contra - l’hauran de tenir sempre present.
El “regionalismo bien entendido” dels partits burgesos i criptoburgesos - socialdemòcrates - del Principat no volen saber-ne
res. I en el rodal de la trista socialdemocràcia que patim, hi incloc el PSUC. No caldrà
dir que les dependències sucursalistes de
la Dreta i la presumpta Esquerra, al País
Valencià i a les Illes, s’esmunyen davant la
urgència d’una definició. Catalans? Valencians? Mallorquins? I més que mallorquins,
menorquins, eivissencs? I els mateixos valencians, són tots “valencians”? Hi ha els
“alacantins” i els “castellonencs”, que es
miren la València franquista amb recel, i
amb recel el Consell Pre-Autonòmic, dominat per UCD, AP i la “guàrdia de Franco”
de les Diputacions Provincials. Són coses
que passen.
“Nacionalment”, els valencians, per
exemple, què som? Podem ser “catalans”;
podem ser “espanyols”. La tria és límpida.
La fauna del “Para ofrendar”, encara que
vociferi un “Per a ofrenar”, ja sabem tots
per on va. És l’eterna genuflexió davant
Madrid. És, encara, una eventualitat pitjor:
és la submissió a la “classe dominant” Gramsci es preguntaria si és alhora “clas-

se dirigent” -, i ja no caldria parlar-ne més.
Fa poc, un professor ben alimentat per la
petita plutocràcia local i per la caricatura
del socialisme indígena ens demanava, als
intel·lectuals valencians, que no emigréssim a Madrid ni a Barcelona - i ni Gil- Albert
ni Andrés Estellés ho han fet -, i ens reclamava que fóssim “sólo valencianos”. Es pot
ser “sólo valencia-no”? Ho és l’individu que
al·ludeixo? Convicte i confès, i entonant el
“Para ofrendar nuevas glorias a...”, el personatge en qüestió és “anticatalanista”
perquè és “espanyolista”. I un espanyolista
militant. Però no solament “valencià”, no
es pot ser únicament “valencià”.
El poc o molt èxit que la noció de “Països Catalans” ha tingut al País Valencià i a
les Illes i, proporcions servades, més que al
Principat, es deu a l’evidència de necessitar, nosaltres, els valencians i els balears,
una “identitat nacional” que vagi en contra
del provincianisme promogut per la classe
dominant i més o menys dirigent. Al Principat, aquesta angoixa no es planteja. Els
valencians que ens reclamen valencians
volem la normalització de la llengua, i més
coses. Volem ser el poble que volem ser.
Una tautologia? No. Volem ser valencians.
I, com ja vaig escriure en un llibre bastant
difós i antic, “dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans”. O sigui:
ser nosaltres mateixos. Que és el que la
infecta burgesia indígena, castellanitzada,
no accepta. Aquesta burgesia, a través del
Consell de la Pre-Autonomia, ha tingut la
poca vergonya de suggerir - era el portantveus de l’Alianza Popular, tot s’ha de dir
- que calia ensenyar a les escoles el “valencià vulgar”, perquè el “valencià culte” és
el català. El català, com a idioma literari,
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té una plataforma valenciana il·lustre, amb
Ausiàs March, amb Joanot Martorell, el del
Tirant lo Blanc, amb Jaume Roig, amb Roís
de Corella, amb sor Villena, i...
Bé, no cal insistir-hi. Perdrem el temps
si discutim amb analfabets i amb subnormals, encara que sigui Consellers de la
Pre-Autonomia. Cada dia més, els valencians s’interessen per les seves “senyes
d’identitat”. El feixisme local, homòleg al
del senyor Tarradellas, nega els Països Catalans. Un pollastre - o pollastret - parlamentari del PSOE, al Congrés va fer el ridícul augurant un “colonialisme” - català, és
clar - si les “regions autònomes” arribaven
a federar- se. Aquest tendre ex-jesuïta, socialista improvisat i valencià castellanista,
podria haver estat una mica intel·ligent i
no caure en la trampa que li parava l’Alianza Popular. La tal “federació” entre regions autònomes ja venia descartada pels
principis mateixos de l’avantprojecte de la
Constitució espanyola. Josep A. González
Casanova ho ha explicat acadèmicament.
Els “Països Catalans” no tenen lloc en la
Constitució del Consensus. Tampoc no en
van tenir en les mil i una constitucions espanyoles precedents, començant per la de
Cadis. I què? Prohibir “constitucionalment”
la federació de regions autònomes, ara
com ara, no passa de ser una provocació.
Una provocació que venia de l’AP, i que per
a certificar imbecil·litats, va aconseguir
vots de dreta i d’esquerra. La Dreta i l’Esquerra espanyoles estan en contra dels Països Catalans. Una amena unanimitat.
Poc o molt, la promoció dels Països Catalans - com a programa - ve incitada des
de la perifèria: des del País Valencià, des
de les Illes. A la Catalunya estricta no en

senten la necessitat: parteixen d’un “regionalisme” fort, virulent i tot, cantant Els
Segadors i gargaritzant algun “Visca Catalunya lliure!”. És pura misèria, això. L’autonomia - i per què només “autonomia”? - de
la Catalunya estricta passa, solidàriament,
per les autonomies de les Illes i del País Valencià. No es tracta de promoure “federacions” prematures. Ni el Principat, ni les Illes
ni el País Valencià, avui, no estan en condicions de “federar-se”. Amb una “constitució” com la que ha pactat la desgraciada
pinya social-cristiano- euro-demòcrata, ni
tan sols l’Extremadura autònoma no podrà
connectar amb una inèdita Castella autònoma. Ningú, al Congrés ni al Senat, no és
massa partidari de les autonomies, ni que
siguin carpetovetòniques. Ara els carpetovetònics porten un tret avançat: ells són
els espanyols per definició. Com els de
Cantàbria i els d’Andalusia. Ells, els espanyols - i els espanyols dels Països Catalans
-, no hi veuen sinó una descentralització,
que, d’altra banda, mai no es produirà.
Euskadi inclourà Navarra? Galícia s’ha de
desentendre de Portugal? Serem els Països Catalans, conjuntament, una dispèpsia
nacional?

a ser “província”. I que no serà solament
ser “provincià”: serà, també, una alficció de
classe, que, enmig de l’embolic, no sabrem
superar. De classe o de classes. Posem-hi
les “classes populars”. Desintoxicar- les de
l’amarga idiòcia feixista, que tan ingènuament han assumit, suposaria un esforç que
l’actual Pseudodemocràcia no farà mai: et
pour cause! Els catalans que - i tan se val
l’alegria bèstia dels almogàvers - han arribat a “imaginar-se” catalans des de Salses
a Guardamar i des de Fraga a Maó, serem
un principi nacional seriós. Contra la “classe dominant”, que fa que el President Tarradellas i el President Albiñana, que mai no
s’han saludat, siguen cosins- germans, i
nebots del Rei, políticament. Hi ha una pul·
lulació de veïns, que més que “republicans”
són perplexament valencians. O catalans.
Més aviat, per valencians, hem de ser catalans. I contra Tarradellas.

Els qui més necessitem ser “catalans”,
quan ho necessitem, som els valencians i
els mallorquins. No serem molts, però hi
serem els que aguantem un mínim principi d’afirmació nacional. Els “Països Catalans” no poden ser, ara mateix, una fórmula d’acció política. Caldria, abans, que
el País Valencià se sentís o es reconegués
català, i igualment cada una de les Illes.
Però si renunciem a l’”acció política” des
d’ara mateix, com a proposta d’emancipació nacional, ens veurem condemnats
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SOCIALISME
I NACIONALISME

Units, on el poder de la bossa ha establert
una nova tirania sota l’aparença de la llibertat; on, cent anys després de la marxa
del darrer casaca roja que contaminava els
carrers de Boston, els terratinents i financers britànics imposen sobre els ciutadans
americans una servitud que deixa en una
broma els impostos d’abans de la revolució.

A la Irlanda actual hi treballen tot un
conjunt d’organitzacions que volen preservar el sentiment nacional dins els cors de
la gent.

No! La república que voldria que tinguessen els nostres compatriotes com a
ideal hauria de ser una mena que la simple
menció del seu nom servís per sempre com
a far pels oprimits de qualsevol terra, que
per sempre sostingués una promesa de llibertat i d’abundància com a recompensa
dels esforços que es facen per ella.

James Conolly

Aquestes organitzacions, ja siguin moviments per la llengua irlandesa, societats
literàries o comitès de commeracions, fan
un treball de gran profit per aquest país en
ajudar a evitar l’extinció de la preciada història racial i nacional, de la llengua i de les
característiques del nostre poble.
Tot i amb tot, hi ha el perill que una adhesió massa estricta als seus actuals mètodes de propaganda, i l’oblit resultant dels
aspectes tangibles, només aconsegueixen
estereotipar els nostres estudis històrics
com una adoració del passat, o bé fer cristal·litzar el nacionalisme en una tradició
- certament gloriosa i heroica, però a la fi
una simple tradició.
Actualment les tradicions poden, i freqüentment ho fan, aportar materials per
un martiri gloriós, però mai poden ser prou
fortes com per conduir la tempesta d’una
revolució triomfant.

Si el moviment nacional dels nostres
dies no és una simple reposició de les velles i tristes tragèdies de la nostra història
passada, cal que es mostri capaç d’estar a
l’alçada de les exigències del present.
Cal que es demostri al poble d’Irlanda
que el nostre nacionalisme no és simplement una idealització malaltissa del passat, sinó que també pot formular una resposta clara i definida als problemes actuals
i un ideari polític i econòmic capaç d’ajustar-se a les necessitats del futur.
Aquest ideal concret polític i social
s’aportarà millor, segons crec, per l’acceptació sincera per part dels nacionalistes
més seriosos de la república com el seu
objectiu.
No d’una república, com la de França, on una monarquia capitalista amb cap
electiu parodia els aborts constitucionals
d’Anglaterra, i en oberta aliança amb el
despotisme moscovita llueixen descaradament la seva apostasia de les tradicions
revolucionàries.
No d’una república com la dels Estats
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Pel pagès propietari, esclafat d’una banda pels latifundistes i de l’altra per la competència americana, com si fossen rodes
de moldre; pels obrers assalariats de les
ciutats, que pateixen les exaccions del capitalista esclavitzador i pel treballador del
camp, deixant-se la vida per un salari que
amb prou feines li arriba per mantenir junt
cos i ànima; de fet per qualsevol dels milions d’esforçats sobre la misèria dels quals
s’aixeca l’esplendida fàbrica visible de la
nostra civilització moderna, la República
Irlandesa es convertiria en un mot per conjurar - un lloc de trobada pels desafectes,
un asil pels oprimits, un punt de partida
pels socialistes entusiastes de la causa de
la llibertat humana.
Aquesta vinculació entre les nostres aspiracions nacionals i les esperances dels
homes i les dones que han aixecat el penó
de la revolta contra aquest sistema capita-

lista i latifundista, del que l’Imperi Britànic
n’és l’exponent més agressiu i el defensor
més decidit, no hauria de ser, de totes totes, un element de discòrdia dins les files
dels nacionalistes més seriosos, hauria de
posar-nos en contacte amb els reservoris
frescos de força física i moral suficients per
portar la causa d’Irlanda cap a una posició més senyera que la que mai ha ocupat
d’ençà els temps de Benburb.
Algú podria dir que l’ideal d’una república socialista, que impliqués, com ho fa, una
revolució política i econòmica de ben segur allunyaria de nosaltres el recolzament
de l’aristocràcia i de la classe mitjana, als
quals els atemoriria la pèrdua de les seves
propietats i privilegis.
Què vol dir aquesta objecció? Què cal
que ens conciliam amb les classes privilegiades d’Irlanda!
Però només podreu desarmar la seva
hostilitat assegurant-los que en una-Irlanda-lliure els seus ‘privilegis’ no es veuran
afectats. És a dir, cal que els garantiu que
quan Irlanda sigui lliure de la dominació
estrangera, els soldats verds irlandesos
custodiaran els beneficis fraudulents del
capitalista i del terratinent lluny de ‘les
magres mans dels pobres’ tant implacablement i efectiva com ho fan ara els emissaris escarlates d’Anglaterra.
Únicament sota aquesta base s’hi us
uniran les classes. Esperau que les masses
lluitin per aquest ideal?
Quan parlau d’alliberar Irlanda, només
us referiu als elements químics que com-

// 11 //

*

*

LLIBRETDEFORMACIÓ _

_LLIBRETDEFORMACIÓ

posen el sòl d’Irlanda? O us referiu al poble
irlandès? Si us referiu a aquest darrer, de
què proposau alliberar-los? De la dominació anglesa?
Però tots els sistemes d’administració
política o de maquinària governamental no
són més que el reflexe de les formes econòmiques hi ha a sota.
La dominació anglesa a Irlanda no és
res més que el símbol del fet que els conqueridors anglesos en el passat imposaren
en aquest país un sistema de propietat basat en l’expoli, el frau i l’assassinat: això,
com l’actual exercici dels ‘drets de propietat’ originats llavors, implica la pràctica
continuada d’un expoli i frau legalitzats, i
la dominació anglesa s’esdevé com la forma més adeqüada de govern per a protegir
aquest expoli, i un exèrcit anglès resulta
ser l’eina més adient per la qual executar
l’assassinat judicial quan les ports de les
classes propietàries ho exigesquen.
El socialista que destruiria de socarrel
tot aquest sistema brutalment materialista
de civilització, que com la llengua anglesa
hem adoptat com a propi, és, tal i com ho
veig, un enemic per la dominació i la tutela angleses, més mortífer que el pensador
superficial que s’imagina que és possible reconciliar la llibertat irlandesa amb
aquestes formes insidiosesi alhora desastroses de subjecció econòmica - la tirania
dels terratinents, el frau capitalista i la bruta usura; fruits verinosos de la conquesta
normanda, la dolentíssima trinitat, de la
qual Strongbow i Diarmuid MacMurchadha
- un lladre normand i un traïdor irlandès en foren els primers precursors i apòstols.

Si bandejau l’exèrcit anglès demà i hissau la bandera verda sobre el castell de
Dublin, a no ser que començau a organitzar
la república socialista els vostres esforços
seran debades.
Anglaterra encara us governaria. Us governaria a través dels seus capitalistes, a
través dels seus terratinents, a través dels
seus financers, a través de tota la xarxa
d’institucions individualistes i mercantilistes que ha plantat en aquest país i regat
amb les llàgrimes de les nostres mares i la
sang dels nostre màrtirs.

justícia social, per tal de conciliar-nos amb
les classes privilegiades, llavors cal que em
negui.
Una acció així no seria ni honorable ni
factible. Cal que mai no oblidau que no arriba al cel qui marxa al costat del diable. Cal
que proclamem obertament la nostra fe: la
lògica dels fets és amb nosaltres.

Anglaterra encara us governaria fins a
ensorrar-vos, fins i tot encara que els vostres llavis ofereixin un homenatge hipòcrita
a l’urna d’aquella llibertat a la que hauríeu
traït.
El nacionalisme sense socialisme - sense una reorganització de la societat sobre
la base d’una forma superior i més desenvolupada d’aquella propietat comuna que
jeia sota l’estructura social de l’antiga Erin
- només és una recreació nacional.
Seria equivalent a una declaració pública de què els nostres professors han reeixit
a inocular-nos les seves perverses concepcions de justícia i de moralitat fins al punt
que hem decidit fer-les nostres, i que ja no
necessitem cap exèrcit estranger que ens
les imposi.
Com a socialista estic preparat per fer
tot el que un home pugui fer per aconseguir per la nostra pàtria el que es mereix
- independència; però si em demaneu que
canvii una lletra de les reclamacions de la
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DICCIONARI BÀSIC DE
CATEGORIES MARXISTES
Néstor Kohan

Com que el pensament de Karl Marx i
els seus deixebles constitueix una obra
oberta, el marxisme integra diverses tradicions ideològiques, filosòfiques i polítiques.
Dins d’aquest corrent de pensament no
existeixen definicions úniques i taxatives,
tal com erròniament plantejaven els antics
manuals soviètics de divulgació (o d’altres
de semblants que s’hi inspiraven). Cada
tradició marxista reinterpreta el llegat de
Marx i les seves categories de manera diferent. Aquest llibre, Marxisme per a principiants, els seus textos, diàlegs i dibuixos,
així com també aquest diccionari bàsic,
no constitueixen una excepció. Expressen
una interpretació possible del marxisme.
N’existeixen d’altres.
Acumulació: Reinversió de la plusvàlua
en el procés productiu i augment de l’escala de producció. Es caracteritza per la
centralització dels capitals i la concentració de la plusvàlua. L’acumulació és una
reproducció ampliada del capital.
Alienació: Procés històrico-social en
el qual el producte del treball humà s’independitza, esdevé autònom, escapa al
control racional i acaba sent hostil al seu

creador. Hegel defineix “alienació” com
“un altre diferent de si mateix”. En Hegel
el seu contingut no és negatiu. En Marx, sí.
A més d’una pèrdua, expressa l’esguerrament, l’escissió i la fragmentació de l’ésser
humà. Alguna cosa està alienada quan ja
no ens pertany.
Bonapartisme: Categoria política emprada per Marx a partir de l’exemple històric de Lluís Bonaparte, que va encapçalar
un cop d’estat a França el 1851. Fa referència a un tipus de lideratge polític que fa
veure que és “equidistant” en la lluita de
classes. És una forma de dominació política en què l’exèrcit, la burocràcia i l’Estat
—durant una crisi aguda— s’independitzen
parcialment de la burgesia. Aquesta se separa dels partits polítics tradicionals i passa a ser representada per l’exèrcit o per algun lideratge carismàtic. Per a Marx té un
contingut negatiu.
Burgesia: Classe social que agrupa inicialment mercaders i banquers i més tard
capitalistes industrials. Neix a Europa occidental al segle XI i des d’allí comença a expandir-se. La seva hegemonia econòmica
es produeix a partir de la revolució indus-
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trial a Anglaterra i la seva completa dominació política, des de la revolució francesa
de 1789 des d’ara.
Burocràcia: En el capitalisme, és una
forma de dominació política en la qual predominen els funcionaris. Fa veure que és
instrumental i neutral però té sempre un
contingut polític reaccionari. Exerceix el
seu poder tant en l’Estat com en les empreses privades. En les revolucions socialistes i proletàries que es van burocratitzar
(durant el segle XX), es converteix en una
casta repressiva i privilegiada que oprimeix
la classe treballadora.
Capital: No és una cosa eterna ni “un
factor econòmic”. No ha existit sempre: és
històric. És una relació social de producció.
És valor que es valoritza (augmenta) explotant treball aliè. Són diners que s’independitzen, cobren vida i esdevenen un subjecte
autònom, exercint el seu poder de comandament sobre els treballadors. És treball
mort i pretèrit que torna a la vida oprimint
el treball viu de la classe obrera. És un
vampir que s’alimenta de la plusvàlua.
Capitalisme: Sistema social d’explotació
i dominació. Té abast mundial i està en permanent expansió. Viu conquerint territoris
socials i geogràfics. Recorre diverses fases
històriques.
Classes socials: Grans conjunts d’éssers humans que comparteixen una mateixa manera de vida i una mateixa condició
d’existència. Es diferencien, s’enfronten
entre si, construeixen la seva pròpia identitat social i es defineixen tant per la possessió o no dels mitjans de producció com pels

seus interessos, la seva cultura política, la
seva experiència de lluita, les seves tradicions i la seva consciència de classe (de si
mateixos i dels seus enemics). Les classes
explotadores viuen a costelles de les explotades, les dominen i les oprimeixen, raó per
la qual estan en lluita i conflicte permanent
al llarg de la història.
Colonialisme: Fase històrica del capitalisme en què les grans metròpolis conquereixen territoris que anomenen colònies.
El neocolonialisme manté aquest domini,
acceptant només la independència formal
de les colònies.
Comunisme: Corrent polític revolucionari que aspira a transformar tot el món.
Marx no la inventa. En la dècada de 1840
—quan ell la coneix— evocava la idea de la
commune, unitat de govern autònom. Suggeria la noció de communauté, propietat
comuna de les coses. Com que aleshores
s’anomenaven “socialisme” les teories
dels intel·lectuals i “comunisme” els grups
d’obrers revolucionaris, Marx i Engels van
adoptar aquest darrer terme. Com a moviment polític, per a Marx el comunisme és
un corrent que intenta defensar el punt de
vista crític radical dels treballadors contra
el capitalisme. Com a projecte d’una nova
societat, Marx el defineix com una forma
social sense explotació ni dominació, en
què els productors lliurement associats
—sense la violència de l’Estat— decideixen
què, com, quant i per a què produir i consumir. Segons Marx, en la societat comunista
del futur, cada individu serà complementi lliure i haurà de lliurar a la societat tot
el que les seves capacitats li permetin. En
canvi obtindrà tot el que necessiti.
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Concepcions del món: No n’existeix una,
sinó moltes. Constitueixen visions integrals
de l’ésser humà, que pressuposen un punt
de vista totalitzador sobre la societat, la
història i el sentit de la vida. Cadascuna
d’aquestes concepcions forma un conjunt
articulat, sistemàtic, crític i coherent d’idees, conceptes, valors i normes de conducta pràctica que ens guien en la nostra vida
quotidiana.
Concepció materialista de la història:
Nova concepció inaugurada per Marx i Engels, base de la necessària i encara pendent
(re)unificació de totes les ciències socials.
La seva idea central és que tota la història no és més que la història de la lluita de
classes. No hi ha evolució automàtica, sinó
que la clau de la història cal buscar-la en el
conflicte, en les rebel·lions i en les revolucions. Per diferenciar una època d’una altra,
cal parar esment en el tipus de relacions
socials que predomina en cada període. El
“materialisme” d’aquesta concepció remet
a la centralitat de les relacions socials, per
contraposició a “l’Esperit universal” de la
filosofia de la història d’Hegel. Per a Marx,
no hi ha institucions eternes, ja que totes
són històriques. La societat constitueix una
totalitat de relacions de producció i reproducció, materials i ideològiques. Com a totalitat, la societat no una suma mecànica
de parcel·les soltes o factors juxtaposats:
el “factor” econòmic, el “factor” polític i el
“factor” ideològic. La teoria dels “factors”
és aliena al marxisme.
Consciència de classe: Identitat cultural
i comprensió política, pensada, viscuda i
sentida per cada grup social sobre els seus
interessos a llarg termini. No s’adquireix

ni s’assoleix per decret, sinó a partir d’experiències històriques, tradicions i lluites
polítiques. Mai no està donada. Mai no preexisteix, sinó que es va construint a partir
dels conflictes. La majoria de les vegades
es genera a salts. Quan s’assoleix, la classe treballadora pot passar de la necessitat
econòmica a la voluntat política. La consciència de classe és una part bel·ligerant
en la lluita de classes. Començar a construir-la és començar a guanyar la lluita.
Contradicció: Categoria fonamental de
la lògica dialèctica. El seu extrem oposat és
la identitat. Alguna cosa és idèntica quan
no pot distingir-se’n una diferència. Si existeixen distincions, la identitat es transforma en diferència. Si la diferència s’aprofundeix, hi ha contrarietat i contraposició.
Si l’oposició s’aguditza, la contrarietat es
transforma en contradicció. En aquest cas,
els pols oposats ja no són només diferents
sinó contradictoris i antagònics (no poden
conciliar-se). Exemples: la relació social de
“capital” enclou la contradicció antagònica
entre empresaris i treballadors. La crisi del
capitalisme constitueix l’explosió de múltiples contradiccions antagòniques. El canvi
i el moviment de la història són producte
d’aquestes contradiccions.
Crisi orgànica: Crisi estructural de llarg
abast —diferent de qualsevol crisi de conjuntura—. Combinació explosiva de la crisi
econòmica i la crisi política. Afebliment de
tot un règim polític. Pèrdua de consens i
d’autoritat en la població del conjunt de la
classe dominant i de les seves institucions
polítiques.
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Determinisme: Corrent de pensament
que assigna a les regularitats de la societat
un caràcter ineluctable, necessari i apodíctic. Tendeix a assimilar les lleis històriques
amb les lleis naturals. Interpreta les lleis
que estudia El Capital —lleis de tendència— com si fossin “lleis de ferro”, que es
compleixen inexorablement, independentment de la lluita de classes.
Dialèctica: El pensament dialèctic està
present en diverses cultures (Xina, Índia,
Pèrsia, Mesopotàmia, Egipte, Asteques,
Maies, Inques, etc.) des dels orígens de la
humanitat. A Grècia neix amb el filòsof Heràclit de Efés [540-480 a. de C.]. Per a ell,
l’univers està en permanent contradicció i
esdevenir. Segons Marx, la dialèctica planteja la unitat inseparable entre la realitat
objectiva i el subjecte que pensa i actua sobre aquesta realitat. No es poden escindir
la teoria de la pràctica, el que es diu del que
es fa, la realitat del pensament, ni el coneixement de l’acció. La dialèctica de Marx
és crítica i revolucionària perquè considera
i aborda tota realitat com a històrica i perible. No s’agenolla davant cap institució ni
li tem a l’antagonisme de la contradicció.
Diners: No són una cosa ni un objecte
“màgic”. Constitueixen una relació social
de producció. Representa l’equivalent general en el qual es reflecteix el món sencer
de les mercaderies. Com a equivalent, els
diners s’independitzen de la relació social
de valor i esdevenen autònoms. Es converteixen en un subjecte dotat de vida pròpia.
Es transformen en un fetitxe. El seu poder
no és més que el poder social de les classes posseïdores. Seguint W. Shakespeare,
Marx els defineix com “la puta universal”

perquè els diners no reconeixen diferències. No li importa res.
Dogmatisme: Culte cec a l’obediència.
Tancament. Negació de tot pensament crític. Canonització d’un text com si fos “sagrat”. El dogmatisme li ha fet un mal enorme al marxisme.
Dominació: Procés de subjecció i subordinació d’una classe social a una altra
que s’exerceix col·lectivament i també en
el terreny de la subjectivitat. La dominació
pressuposa relacions de poder i explotació,
d’imposició de la voluntat de l’opressor sobre els pobles oprimits, les classes explotades i les masses subjugades.
Ecologisme: Corrent político-ideològic
que qüestiona les bases que sostenen la
moderna societat industrial, l’esgotament
de les seves fonts energètiques, la destrucció sistemàtica del medi ambient i la irracionalitat d’una relació amb la naturalesa
concebuda com a purament instrumental.
Com a moviment social és molt heterogeni. El marxisme fa seves les reivindicacions
ecologistes, integrant- les en una perspectiva crítica de més abast. Només es podrà
assolir una nova manera de vincular-se
amb la naturalesa quan es posi fi —mitjançant una revolució mundial— a la lògica
del lucre, el valor, el guany i l’acumulació
capitalista.
Economicisme: Corrent polític que
redueix la lluita popular únicament a la
reclamació de reformes econòmiques i
reivindicacions mínimes. Menyspreu de
qualsevol debat teòric i ideològic. Sospita a
priori sobre qualsevol activitat intel·lectual.
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Reducció del marxisme a una vulgar teoria que ho redueix tot al “factor econòmic”.
L’economicisme ha fet estralls en la tradició marxista.
Estat: No n’existeix una única definició.
Per al liberalisme burgès és “la nació jurídicament organitzada”. Sense distincions
de classes, ens representaria “tots per
igual”. Per al marxisme és la cristal·lització institucional de determinades relacions
socials de força: per això defensa els uns
contra els altres i té un contingut de classe.
L’exercici permanent del poder de l’Estat
(més enllà de qui sigui el president i quin
partit estigui al govern) té un contingut de
classe que li atorga el sector social que té
el poder. No està subjecte a elecció, ni es
vota. L’única manera de canviar el contingut de classe d’un Estat és mitjançant una
revolució. El poder de l’Estat va acompanyat d’institucions hegemòniques.
Eurocentrisme: Ideologia que situa en
la història i la cultura europeo-occidental
el melic absolut del món. Qualsevol desenvolupament social o cultural diferent o coexistent al d’Europa occidental —i al del
seu fill predilecte, els Estats Units d’Amèrica del Nord— és catalogat per aquesta
ideologia com a “barbàrie”. L’eurocentrisme ha infringit un gran dany a la tradició
marxista.
Evolucionisme-etapisme: En el seu significat marxista (diferent del de Charles
Darwin), fa referència a una concepció de la
societat que postula la fèrria successió evolutiva de rígides etapes, sense saltar-se’n
cap. També se’l coneix com a etapisme.
L’evolucionisme acostuma a estar associat

a la idea de “progrés”. El desenvolupament
social és concebut linealment, movent-se
sempre del pitjor al millor i en una única
direcció. La concepció històrica de Marx no
és evolucionista ni etapista.
Explotació: Dominació d’una classe social sobre una altra a partir de l’apropiació
del treball no pagat, del temps de treball
excedent i de la plusvàlua. En el capitalisme, encara que la classe treballadora assoleixi salaris “alts”, continua sent explotada.
Feminisme: Corrent polític-ideològic
que qüestiona radicalment la dominació de
la societat patriarcal, el masclisme, l’escissió entre el públic i el privat i la construcció
històrica de la subjectivitat que fixa “rols”
preestablerts segons els gèneres. Com a
moviment social resulta summament heterogeni. Els vessants feministes marxistes
aborden al mateix temps la dominació patriarcal i l’opressió de la classe treballadora, sense confondre-les però tampoc sense
escindir el gènere i la classe.
Fetitxisme: Procés derivat de les relacions socials mercantils capitalistes. Es
genera a partir de la sociabilitat indirecta
del treball humà quan aquest es produeix
en condicions de mercat. Si hi ha fetitxisme
no hi ha control racional de la producció ni
planificació. El fetitxisme genera la personificació de les coses —de vegades autònomes i hostils als seus creadors— i la reificació dels éssers humans.
Filosofia: Disciplina mil·lenària que es
caracteritza per formular preguntes crítiques i radicals sobre sentit de la vida, l’és-
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ser humà, la societat, la història i el paper
del subjecte dins d’aquesta. Marx produeix
dins aquesta disciplina una revolució en
reclamar-li que trenqui el cercle viciós del
seu discurs per anar més enllà de si mateixa: cap a la transformació de la societat
i la unitat amb la classe treballadora. La
vitalitat de la filosofia que rebutja qualsevol mena de complicitat amb el sistema no
troba a les pissarres acadèmiques sinó al
carrer i en la lluita de classes.
Filosofia clàssica alemanya: S’inicia
amb Immanuel Kant [1724-1804], continua
amb Johann Gottlieb Fichte [1762-1814]
i Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
[1775-1854] i culmina amb Georg Wilhelm
Friedrich Hegel [1770-1831]. La lògica dialèctica de Hegel —que concep tot en perpetu esdevenir i constant contradicció—
constitueix la màxima expressió teòrica
de la revolució burgesa europea. Els seus
hereus no són els tristos professors de filosofia sinó els treballadors revolucionaris.
Filosofia de la praxi: Concepció filosòfica
de Marx i dels seus continuadors més radicals que intenta alterar i superar el punt
de vista contemplatiu, tant de l’idealisme
com del materialisme. La seva clau rau
en l’activitat humana transformadora i en
la unitat de la reflexió teòrica i la pràctica
política radical.
Formació econòmico-social: El mode de
producció capitalista mai es troba en forma
pura en la societat, sinó que es combina
amb diversos tipus de relacions socials.
Aquesta combinació s’anomena “formació
econòmico-social”. Aquesta permet comprendre què posseeix d’específic i irrepeti-

ble cada societat i què té de comú i genèric
amb les altres. Aquest concepte permet articular el general i el particular del capitalisme, la lògica i la història, el gènere i l’espècie, el que és comú i el que és irrepetible.
Força de treball: És el terme amb què
Marx designa la capacitat humana de treballar (per a diferenciar-la del “treball” a
seques). En el capitalisme és una mercaderia molt “especial”. És l’única que crea
valor i que a més genera més valor que el
que ella mateixa val.
Forces productives: Dimensió de la història formada pels instruments tecnològics
del treball, les destreses laborals i, el més
important, el subjecte social que exerceix
el treball sobre la naturalesa i la societat.
Marx sempre les analitza conjuntament
amb les relacions socials de producció, raó
per la qual no constitueixen una variable
independent.
Globalització: Nova fase de l’imperialisme capitalista, caracteritzada per la universalització productiva, mercantil i financera,
la revolució tecnològica i l’expansió de les
comunicacions. Fins ara va estar dominada
pel capital. Els treballadors i la joventut de
tot el món lluiten per una globalització de
les resistències anticapitalistes.
Hegemonia: Procés de direcció político-cultural d’un segment social sobre un
altre. Generalització dels valors culturals
propis d’una classe per al conjunt de la
societat. Hegemonia = cultura, però incloent-hi les relacions de dominació i de poder. L’hegemonia burgesa combina el consens amb els sectors aliats i la violència
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amb els enemics. Els treballadors lluiten
per una contrahegemonia de caràcter socialista.
Història: Procés contingent i obert, resultat de la praxi humana. Encara que la
història posseeix regularitats —estudiades
per la concepció materialista de la història— no té un final tancat ni una direcció
unívoca determinada per endavant. El seu
futur depèn del resultat de la lluita de classes. Podem anar cap al socialisme o podem continuar en la barbàrie. El marxisme
intenta analitzar la història passada des de
“baix”, no des de la mirada dels dominadors i triomfadors, sinó des de la rebel·lia
dels pobles sotmesos i les classes explotades.
Humanisme: Concepció que posa en
l’eix de les seves reflexions els éssers
humans (en lloc de la naturalesa, Déu, el
mercat, els diners o el capital). El marxisme és hereu dels antics humanismes (per
exemple el grec o el renaixentista, en el cas
europeu). Però per a Marx el subjecte ja
no és el burgès individual sinó un subjecte
col·lectiu: els treballadors. Marx diferencia
l’humanisme abstracte, que pressuposa un
individu aliè a la història, de l’humanisme
revolucionari, que té com a objectiu acabar
amb l’alineació i alliberar l’ésser humà dels
seus productes alienats a través de la praxi.
Idealisme: Antic corrent filosòfic. No
té res a veure a “tenir ideals”. L’idealisme
afirma que el fonament darrer de la realitat
és “la Idea”, “Déu” o “l’Esperit”. En darrera
instància, implica una visió contemplativa
de l’univers.

Ideologia: En el marxisme “ideologia” té
dos significats diferents: [1] concepció del
món que implica una determinada perspectiva de vida lligada als interessos de
les classes socials, una escala de valors,
juntament amb normes de conducta pràctica. [2] Falsa consciència, obstacle per al
coneixement de la veritat, error sistemàtic, inversió de la realitat per compromisos
amb el poder establert. El marxisme és una
concepció ideològica del món vinculada als
interessos dels treballadors (significat [1])
que qüestiona qualsevol falsa consciència
ideològica de la burgesia (significat [2]).
Imperialisme: Fase del sistema mundial
capitalista. Es caracteritza per la fusió dels
capitals bancaris i industrials, el predomini del capital financer, el repartiment del
món en àrees d’influència, l’armamentisme, l’agressivitat política de les grans potències, la generalització dels monopolis i
l’amenaça de guerra permanent. Recorre
diverses fases històriques. L’actual globalització capitalista és precisament la darrera fase coneguda de l’imperialisme.
Llibertat: Té diferents significats. Per al
liberalisme burgès, ser lliure és posseir la
propietat i no trobar obstacles o interferències per al seu gaudi. Ser = tenir. “La llibertat arriba fins a on arriba la propietat privada”. Per a Marx, en canvi, la llibertat no
pot dependre de la propietat privada. L’ésser humà és autènticament lliure quan és
genuïnament autònom, quan no està forçat
a vendre’s com una mercaderia. El capitalisme anul·la l’autonomia de les persones
per a atorgar-la al mercat i a les coses,
transformades en subjecte (fetitxisme). La
veritable llibertat només pot estar més en-
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llà de la reificació, més enllà de la necessitat material, més enllà del tenir i més enllà
del treball forçat. En el temps lliure, en l’oci
creador. Segons Marx, el comunisme és un
projecte de societat en el qual la llibertat
de tots i totes és condició de la llibertat de
cadascun. Ningú no pot ser genuïnament i
autènticament lliure quan la majoria ha de
vendre’s en el mercat per a sobreviure.
Liberalisme: Corrent ideològic que
acompanya l’ascens i l’auge polític de la
burgesia fins que aquesta arriba al poder.
En els seus inicis i durant el seu apogeu
del segle XVIII europeu, es caracteritza per
combatre la reacció absolutista, difondre
el pensament lliure, promoure el lliure comerç i les llibertats públiques. Canvia radicalment quan la burgesia arriba al poder i
entren en escena la classe obrera i el socialisme. Llavors es torna reaccionari. Avui
dia, el neoliberalisme només conté d’aquella ideologia la defensa del lliure comerç.
Però s’ha tornat absolutament conservador, partidari de governs despòtics, s’oposa
a qualsevol pensament lliure i és enemic
de les llibertats públiques, raó per la qual
promou el control i la vigilància permanent
dels individus.
Lluita de classes: No és un enfrontament entre individus aïllats (per enemistats o enveges personals). És un conflicte
històric entre grans conjunts de persones:
les classes socials. Aquesta confrontació
divideix la societat en opressors i oprimits:
esclavistes i esclaus, patricis i plebeus,
senyors feudals i serfs de la gleva, terratinents i camperols, burgesos i treballadors. Aquesta contradicció impulsa el
desenvolupament de la història.

Marxisme - marxià - marxista: El marxisme és una teoria crítica de la societat
capitalista que promou a tot arreu una
pràctica política d’emancipació, rebel·lia,
resistència, alliberament i revolució. Pressuposa una concepció del món i de la vida,
de la història i del subjecte, expressada des
del punt de vista de les oprimides i els explotats. Com a teoria crítica constitueix un
saber obert. És científic, filosòfic, ideològic,
ètic i polític alhora. El terme marxià és més
“tècnic”: fa referència als textos escrits exclusivament per Karl Marx. El terme marxista al·ludeix als escrits, al pensament i a
les tradicions polítiques no només de Marx
sinó també dels seus seguidors i partidaris
posteriors, fins avui dia.
Materialisme: Antic corrent filosòfic. No
té res a veure amb “el culte als diners i als
béns terrenals”. El materialisme afirma
que el fonament darrer de l’univers és “la
matèria”. Un dels primers filòsofs materialistes és, a Grècia, Demòcrit [460 a. de C.370 a. de C.]. En posar l’èmfasi en la realitat
objectiva, independent de la praxi del subjecte, aliena a la història i a les relacions
socials, el materialisme filosòfic esdevé
especulatiu, contemplatiu i passiu. Separa
categòricament l’objecte del subjecte: es
queda només amb l’objecte, només amb la
matèria, només amb la naturalesa. El “materialisme” marxià es centra en la història,
en la societat i en els subjectes. A Marx li
interessa la materialitat... de les relacions
socials. La “matèria” de la qual parla el
marxisme és una matèria... estrictament
social i construïda històricament: les relacions socials de producció. No és la matèria físico-química de les ciències naturals!
Per a la filosofia marxista de la praxi no
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hi ha matèria objectiva sense subjecte, ni
subjecte sense matèria objectiva.
Mediació: Categoria fonamental del
pensament dialèctic. Expressa el nexe, el
vincle i el passatge entre dos moments del
desenvolupament i el moviment. En estudiar la societat, el més difícil és explicar
les mediacions entre l’economia i el poder,
entre l’acció reivindicativa i la política, entre
els moviments socials i la revolució socialista. Quan el marxisme esbiaixa les mediacions es transforma en un vulgar mecanicisme, en què tot es redueix a un esquema
simplista d’una “causa... un efecte”.
Mercaderia: Forma social que adquireixen els productes del treball humà en la
societat mercantil capitalista. Un objecte és
mercaderia si a més de tenir valor d’ús (utilitat) posseeix valor. Només és mercaderia
el que es produeix per a vendre i no pas per
a consumir directament. En la mercaderia
estan encloses les potencials contradiccions antagòniques del capitalisme.
Metafísica: Qualsevol concepció del
món, purament especulativa, desvinculada
de la història i de la pràctica, que es postula
com si estigués al marge del temps i l’espai. En qualsevol metafísica predomina una
interpretació del món, no pas la seva transformació. La metafísica es caracteritza per
les seves pretensions de (falsa) universalitat.
Mètode: Conjunt de regles lògiques que
guien el pensament i la pràctica.
Mètode dialèctic: Per a Marx, aquest
mètode planteja la unitat de la investiga-

ció històrica i de l’exposició lògica dels
resultats obtinguts, seguint la línia: concret-abstracte-concret. El coneixement
parteix de les contradiccions de la societat
real. Després la teoria abstreu, construeix
categories, hipòtesis i conceptes, i finalment torna novament a la societat, per
a intervenir en les seves contradiccions
mitjançant la praxi. Segons Marx, la lògica dialèctica de conceptes i categories està
estretament vinculada a la historicitat de la
societat. La lògica dialèctica de l’exposició
teòrica —El Capital— expressa i resumeix
la història de la societat —el capitalisme—.
La clau del mètode dialèctic cal buscar-la
en la concepció de la societat com una totalitat i del desenvolupament històric a partir
de les contradiccions.
Modernitat capitalista: Època històrica travessada per la urbanització i industrialització accelerades, grans mitjans de
comunicació, processos de secularització
religiosa, desacralització de valors transcendents, desencantament del món i predomini despietat del valor de canvi. Segons
Marx, té un caràcter contradictori: d’una
banda genera “progrés” i possibilitats
d’emancipació individual i col·lectiva; d’altra banda, barbàrie, vandalisme, conquesta, subjugament, opressió, genocidi i explotació. Mentre el racionalisme liberal només
s’interessa pel primer aspecte, el postmodernisme només ho fa pel segon. Marx veu
ambdós.
Mode de producció: Conjunt articulat de
relacions socials de producció. Els diversos
modes de producció permeten perioditzar
la història humana. Segons la teoria marxista de la història, cadascun d’aquests
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modes expressa les relacions socials en
la seva màxima puresa i en el seu concepte essencial. En les societats empíriques i
concretes, les relacions socials mai no es
donen pures, sinó que estan combinades
amb relacions d’altres modes de producció
(sempre n’hi ha un que predomina sobre
els altres).
Neoliberalisme: Fase globalitzada de
l’imperialisme capitalista. Ideologia que va
acompanyar l’ofensiva capitalista a nivell
mundial des de 1973 —cop d’estat a Xile—,
passant per Margaret Thatcher i Ronald
Reagan, fins a 1994 —alçament zapatista
a Mèxic—. Promou la lliure circulació del
capital, les privatitzacions, el desmantellament dels drets socials, la reducció de les
despeses en educació i salut, la repressió
de la classe obrera, el conservadorisme
cultural, el masclisme, la xenofòbia, la vigilància i el control permanent dels individus, el racisme i la militarització de tot el
planeta. Entra en una fase de crisi a finals
de 1990, arran de les rebel·lions contra la
globalització capitalista a diverses ciutats
del món.
Plusvàlua: Fracció del valor produït per
la força de treball que és apropiada gratuïtament pel capitalista. Constitueix l’origen
de l’explotació. Representa un treball no
pagat. Es produeix en un temps de treball
excedent. És la font de vida del capital. Es
divideix i reparteix entre els diferents capitalistes: com a interès (bancs); guanys (industrials) i rendes (terratinents).
Praxi: Activitat humana que transforma
la societat i la naturalesa tot transformant,
alhora, el subjecte que l’exerceix, ja sigui en

la política, en l’art, en la ciència o en el treball productiu. Com a concepte, expressa la
unitat de la teoria i la pràctica. És la categoria fonamental de la filosofia de Marx.
Producció-mercat-consum: La producció és l’àmbit on es generen les mercaderies. S’hi produeix l’explotació (“invisible” a
la consciència immediata). El mercat és el
lloc de la distribució i l’intercanvi de mercaderies. És el més visible en el capitalisme.
El consum és l’espai on les mercaderies
arriben als consumidors. Segons Marx, encara que tots aquests moments estan relacionats, el que marca el ritme del conjunt
és la relació de producció.
Reformisme: Corrent polític que pretén
posar pegats i pedaços al capitalisme, reclamant reformes i engrunes per al treballador, però sense qüestionar al sistema en
el seu conjunt. Combat els efectes “no desitjats” del sistema, no pas les seves causes. Proposa canvis graduals. Rebutja la
confrontació amb el poder. Limita la lluita
a l’immediat i puntual, sense apuntar a la
totalitat.
Relacions socials de producció: Vincles
socials que s’estableixen entre els éssers
humans per a produir i reproduir la seva
vida material i cultural. Els diversos tipus
de relacions de producció permeten diferenciar una època històrica d’una altra. En
les societats de classes, qualsevol relació
de producció és al mateix temps una relació econòmica, una relació de poder i una
relació de forces entre les classes. Les relacions de producció capitalista expressen
la contradicció antagònica entre els propietaris dels diners i els de la força de treball.
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No hi ha conciliació possible entre ambdós.
Reproducció: Manteniment i producció
continuada de les relacions socials. Pot ser
simple —en la mateixa escala— o ampliada. En aquest últim cas, és sinònim d’acumulació. En el mode de producció capitalista la reproducció mai no és automàtica.
Pressuposa sempre l’existència de mecanismes hegemònics i l’exercici de la força
material (o la seva amenaça).
República parlamentària: Forma específicament moderna de domini polític burgès.
Compta amb una sèrie d’institucions i mecanismes flexibles que li permeten exercir
i reproduir un poder polític de classe: les
cambres legislatives, l’autonomia relativa
de la burocràcia, la premsa organitzada a
les grans urbs, els partits polítics de masses, el “lliure joc” entre els sindicats obrers
i les corporacions empresarials, les aliances i fraccionaments polítics, les eleccions
periòdiques (en les quals sempre es tria
entre dues cares de la mateixa moneda...)
etc., etc. Segons Marx, és una forma de dominació política anònima i impersonal, que
representa el conjunt de la burgesia. Per
això resulta molt més eficaç per a exercir
el domini sobre els treballadors que no pas
una dictadura o una monarquia.
Revolució bolxevic: Primera revolució
socialista triomfant en la història de la humanitat. També rep el nom de “revolució
d’octubre”. Es va produir el 1917 i va ser
dirigida principalment per Lenin, i també
per Trotsky. Abans que es burocratitzés, va
tenir un ressò mundial. Va influenciar tot el
segle XX: des de la política fins al cinema
i la pintura. Per a frenar-ne i contrares-

tar-ne la influència a occident, Henry Ford
i John Maynard Keynes van planejar reformes al capitalisme. Amb la seva revolució,
Lenin va aconseguir moltes més reformes
per als obrers del món que tots els reformistes junts.
Revolucions burgeses: Es produeixen
al nord d’Itàlia (segle XV i XVI). Després als
Països baixos (1579), a Anglaterra (16451649 i 1688-1689), els EEUU (1776) i França
(1789). En generalitzar la ideologia del liberalisme, la revolució francesa es converteix
en el paradigma clàssic de revolució burgesa. Aquesta separa l’Església de l’Estat,
construeix l’Estat-nació, el mercat intern
i l’exèrcit “nacional” (burgès). Inaugura la
dominació política de la burgesia i el regnat
absolut dels diners i el valor de canvi.
Revolució socialista: Es proposa de
crear una societat futura d’homes i dones
nous, alliberats de l’explotació econòmica
però també de la dominació política de la
subjectivitat, de l’alienació i el fetitxisme
mercantil, de la burocràcia, del patriarcalisme, del racisme, de l’etnocentrisme i de
la xenofòbia. És un projecte fonamentalment polític, però també ètic i cultural.
Sentit comú: Àmbit espontani de les
nostres opinions quotidianes. És caòtic i
contradictori. Mai no és aliè a les ideologies. És un camp de batalla entre diverses
concepcions del món i escales de valors. El
marxisme aspira a reforçar-hi les opinions
progressistes i a combatre les reaccionàries. La filosofia de la praxi intenta superar-ne la espontaneïtat per assolir una
concepció del món crítica i coherent.
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Societat civil: Té molts significats. En
Hegel fa referència a les institucions del
mercat i també a algunes institucions polítiques, com ara la policia i l’administració
de justícia. En Marx al·ludeix al conjunt de
les relacions socials de producció de la societat capitalista. En Gramsci remet a les
institucions polítiques que no són estrictament ni econòmiques (no pertanyen al
mercat) ni estatals (no són necessàriament
part de l’Estat): escola, universitat, mitjans de comunicació, partits polítics, sindicats, societats de foment, esglésies, etc.
Aquestes institucions tenen com a finalitat
generar consens i construir l’hegemonia.
Gramsci també anomena la societat civil
“Estat ampliat”.
Teologia de l’alliberament: Corrent filosòfic i teològic que intenta fusionar al
marxisme amb el cristianisme revolucionari. Encara que originàriament els seus
ideòlegs eren francesos, la major part dels
seus seguidors són llatinoamericans. Reprèn l’humanisme de Marx (així com també
el del Che Guevara o de Camilo Torres) i
els interpreta des del missatge profètic del
cristianisme.
Temps de treball socialment necessari:
Dimensió quantitativa de la teoria del valor.
Quantitat de treball abstracte. Constitueix
la mesura social —no pas individual— del
valor de les mercaderies.

no és lliure, és forçat, està alienat. Es converteix en una tortura i en una obligació imposada per la dominació capitalista. El capitalisme dels nostres dies obliga una part
dels treballadors a desgastar la seva vida
treballant el doble, i a l’altra, la condemna
a l’atur, en lloc de repartir el treball entre
tots, reduint el treball necessari de reproducció i augmentant el temps lliure d’oci i
gaudi per al conjunt.
Treball abstracte: Treball social global
que en la societat capitalista genera valor.
Dimensió qualitativa de la teoria del valor,
estretament lligada a la teoria del fetitxisme. Característica que assumeix el treball
humà quan la seva sociabilitat és indirecta
i està intervinguda pel mercat i l’equivalent
general. Principal descobriment teòric de
Marx a la seva crítica de l’economia política.
Valor: No és una cosa ni una propietat
intrínseca de les coses. És una relació social de producció. En ambdós pols de la
relació vincula posseïdors de mercaderies.
Quan els productes del treball es generen
dintre de relacions de valor, es produeixen
per a ser venuts en el mercat. Marx distingeix històricament diverses relacions de
valor. Des de la més simple (el troc) fins a
la més desenvolupada (els diners).

Treball: Procés d’intercanvi i mediació
entre l’ésser humà i la naturalesa, inserit
en relacions socials. Quan és lliure, Marx el
concep com una activitat vital humana orientada a una fi que afaiçona segons les lleis
de la bellesa. Però en la societat capitalista
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DOSSIER DE FORMACIÓ:
INICIACIÓ AL MARXISME
Comissió de Formació - Maulets

1. PER QUÈ ES FA NECESSARI
L’ESTUDI MINUCIÓS DEL MARXISME?
Fins avui dia, hem vist aparèixer durant
la història tot un seguit de teories ideològiques des de pensadors ben diferents, però
només el marxisme ha estat capaç de donar a la interpretació de la història, de l’antropologia, de la filosofia un sentit científic.
Marx basa el seu mode d’abstracció en el
més pur empirisme basant-se en la observació de la realitat i en l’anàlisi posterior.
Com a militants d’una organització que
s’en reclama del marxisme, i com a organització que té com a finalitat la creació de
joves amb consciència crítica i amb capacitat d’analitzar la cojuntura de la nostra
societat per tal d’elaborar un seguit de
posicionaments tàctics que ens permetin
arribar a la nostra estratègia final: la independència dels Països Catalans en una
societat socialista i sense desigualtats per
raó de gènere, cal (i en un context de crisi
i de fortes contradiccions com l’actual, on
es fa necessari la nostra actuació diària
en la lluita ideològica i política) la formació
bàsica dels militants en les bases del marxisme per entendre com molts principis del

marxisme exposats en els seus diferents
escrits segueixen éssent vigents hui dia.
La metodologia que hem utilitzat ha
estat la de exposició clara i concisa de les
bases del marxisme (amb la complexitat
que ens permet adoptar la encara poca
formació profunda envers aquest sistema
de pensament) reforçada amb cites dels
diferents textos de Marx i Engels per tal de
acostumar el militant de Maulets a la comprensió dels termes lingüístics utilitzats
per Marx al segle XIX i que sense una comprensió d’aquests es pot donar la situació
de no acabar d’entendre be la essència del
pensament marxista.
2. LES BASES FILOSÒFIQUES DEL
MARXISME: EL MATERIALISME
PRÀCTIC O MATERIALISME DE
LA PRAXI
2.1. La crítica a l’idealisme de Hegel i el
materialisme contemplatiu de
Feuerbach.
Marx va ser un aprenent de l’escola filosòfica hegeliana. Però Marx, com a integrant del sector dels “joves hegelians”,
va adoptar l’idealisme de Hegel com una

// 26 //

crítica radical de la teologia, de la religió,
entesa com a que “l’home crea al seu Déu,
i no Déu crea a l’home”. El que després va
acabar adonant-se és de que la crítica idealista de les coses es feia des d’una visió
purament abstracta, alienada. Marx critica
de l’idealisme la nula visió científica i que
combateixin les idees filosòfiques anteriors
amb noves idees filosòfiques abstractes.
Així, en el primer capítol del text Feuerbach: Oposició de les concepcions idealista
i materialista trobem les següents afirmacions:
“I, com que per a aquests joves hegelians les representacions, els pensaments,
els conceptes i, en general, els productes
de la consciència per els substantivada
eren considerats com les vertaderes lligadures de l’home, igual com els vells hegelians veien en ells (els conceptes...,etc) el
veritable nexe de la societat humana, era
lògic que també els joves hegelians lluitessin i es vegessin obligats a lluitar només
contra aquestes il·lusions de la consciència. [...] Els més joves d’entre ells han descobert l’expressió adequada per definir la
seua activitat quan afirmen que només lluiten contra “frases”. Però s’obliden d’afegir
que a les frases combatudes per ells no
saben oposar més que altres frases, i que,
al combatre les frases d’aquest mon, no
combaten de cap manera el mon existent.”
Al final d’aquest text veiem la diferència del marxisme amb l’idealisme, primer
com a sistema de pensament que analitza el mon material real, perceptible pels
sentits, i després que el materialisme de
Marx és essencialment pràctic; basat en la
transformació del mon existent mitjançant
l’acció pràctica d’una part de la humanitat

de cada moment històric (més endavant
aprofundirem això).
Pel que fa al materialisme contemplatiu
de Feuerbach, Marx critica la seua visió purament de contemplació del mon sensible,
dels objectes sensorials, sense tenir en
compte que tot objecte sensorial és producte d’una intervenció de la persona en un
temps concret. Així Marx diu en les famoses Tesis de Feuerbach:

“El defecte de tot el materialisme anterior (inclòs el de Feuerbach), és que només
concibeix les coses, la realitat, la sensorietat, sota la forma d’objecte o de contemplació, no com a activitat sensorial humana,
no com a pràctica, no d’un mode subjectiu.
[...] Per tant no comprèn la importància de
l’actuació “revolucionària”, “pràctico-crítica”.
“El problema de si al pensament humà
se li pot atribuir una veritat objectiva, no
és un problema teòric, sino pràctic. És a la
pràctica on l’home ha de demostrar la veritat, la poderositat, la terrenalitat del seu
pensament.”
“La teoria materialista de que els homes son producte de les circumstàncies i
l’educació, i que els homes modificats son
producte de circumstàncies i educació modificades, oblida que és l’home qui modifica aquestes circumstàncies, i que el propi
educador necessita ser educat”
“El punt de vista de l’antic materialisme
és la societat civil, el del nou materialisme,
la societat humana o la humanitat socialitzada”
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2.2. Els principis bàsics dels quals
parteix el materialisme pràctic de Marx.
Com ja hem dit abans, la teoria de Marx
és una teoria científica, perquè es basa en
l’experiència pràctica i en la crítica de la
pròpia pràctica “pràctico-crítica”. Marx va
basar el seu estudi en l’abstracció de que
hi han uns elements que es repeteixen al
llarg de les diferents etapes històriques i
que defineixen el materialisme de la praxi:
1. La persona entesa com a productora d’objectes, com a ésser capaç de
transformar el medi natural en objectes
concrets mitjançant el seu treball i que
son necessaris per la seua subsistència.
2. La persona, davant la satisfacció
d’una necessitat, en crea de noves necessitats, i aquesta creació de necessitats noves constitueix el primer fet
històric.
3. La persona per renovar diàriament
les seues necessitats, comença a crear
noves persones: és la relació entre dos
persones, entre congèneres i fills (utilitzem aquests termes ja que al segle
XIX dominava el llenguatge patriarcal i
l’absència de preocupació per diferents
opcions sexuals a l’heterosexual, es
parla d’home, de la relació entre home i
dona), de la familia.
4. L’ésser humà entès com a ésser
social, com a ésser que necessita comunicar-se amb altres persones i viure
en societat.

3. EL MATERIALISME HISTÒRIC: COM
S’EXPLIQUEN ELS CANVIS HISTÒRICS
EN EL MARXISME.
Com dèiem abans, el marxisme té una
vessant científica que la fa diferent de la
resta d’ideologies pseudorevolucionàries
o sense cap estratègia al darrere. Marx va
aplicar el mètode materialista per explicar
els canvis històrics entre èpoques i que és
la forma de producció de mercaderies,
l’intercanvi d’aquestes i les relacions socials que s’esdevenen allò que marca els
canvis entre diferents èpoques històriques.
Ara és quant es fa important l’explicació
sobre els termes utilitzats en el marxisme
d’infraestructura i supraestructura per explicar tota societat. LA INFRAESTRUCTURA és la base econòmica de la societat, el
mode de producció imperant a cada societat (en el nostre cas, el capitalisme globalitzat) i el mode d’intercanvi de productes.
Aquesta INFRAESTRUCTURA determina
sempre la SUPRAESTRUCTURA, que és
el conjunt de normes, lleis, institucions
jurídiques, institucions de seguretat i mitjans de difusió cultural que s’en deriven i
que reprodueixen els valors del mode de
producció determinat (mitjans de comunicació, lleis, policia i exèrcit, classe política
dominant, institucions econòmiques).
També, segons Marx, allò que marca els
canvis de societat son tres aspectes: l’aparició d’un excedent de producció, l’augment
de les forces productives i sobretot, la divisió del treball (especialització progressiva
d’aquest).

// 28 //

3.1. Els diferents esdeveniments
històrics més importants.
La història comença amb l’època del comunisme primitiu, on cada tribu realitzava
totes les tasques que calien per mantenir
només les seues necessitats bàsiques: la
caça, la pesca, la recolecció, el teixit de vestits, la construcció dels habitatges. Aquesta
època que Marx defineix com a barbàrie i
que dona pas a la civilització posterior, està
basada tal com hem dit en les tasques
que permetien a la tribu les condicions de
supervivència d’un dia concret. Amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, que ve
donada per la descoberta de noves terres i
del contacte entre diferents tribus, apareix
ja l’excedent de productes que és el primer
pas que porta a l’acumulació de productes
i per tant a la desigualtat social.
Un cop hi ha acumulació, aquesta esdevé constant, i apareix per tant la divisió
social del treball a dins de la pròpia família
(apareix el patriarcat) i també l’esclavisme
(generalment membres de tribus que perdien conflictes armats) que servirà com a
forces productives que treballaran noves
terres i provocaran nous excedents. Amb
l’aparició dels terratinents, i la acumulació
dels productes de la terra, molts treballadors arrendataris o esclaus veuen l’única
solució la marxa a la ciutat. Aquí apareix
per primer cop una altra divisió social del
treball, la divisió entre ciutat i camp, apareixen els gremis (els quals incloïen treballadors d’una branca que alhora eren
comerciants dels seus productes) i apareix
l’època de l’edat feudal, la divisió de classes
en noblesa, mestres, oficials i jornalers a la
ciutat; i en terratinents i jornalers (arren-

dataris o esclaus) al camp. Poc a poc la ciutat va dominant sobre el camp cosa que va
provocant la divisió del camp en parcel·les,
i el progressiu arrendament d’aquests.
El següent canvi històric ve marcat per la
separació entre producció i comerç (apareixen els comerciants i els intercanvis entre
ciutats dels diferents productes, el mercat
exterior). Els gremis doncs es van veient
suplantats pels comerciants i els manufacturers (indústries que es dedicaven a un
àmbit concret, el primer i més important,
el tèxtil). A la manufactura trobaríem la
presència de la gran burgesia i als gremis
trobaríem la petita burgesia, que acabaria
a les files de la classe treballadora a mesura que augmentava la competència amb la
manufactura.
Amb el descobriment d’Amèrica i les
Índies Orientals, el comerç sobrepassa la
manufactura en importància, apareix la navegació i per tant, les guerres navals i l’acumulació de la riquesa en aquelles nacions
amb millor força naval, Anglaterra n’és
el millor exponent. Apareix l’or i la plata,
l’aparició del sistema monetari, i la creació
de les colònies, monopolis de les nacions
manufactureres. Normalment el comerç
es donava entre nacions i colònies, se solia
prohibir l’exportació dels bens produïts a la
nació i d’allò importat de les colònies a les
diferents nacions, apareix també els aranzels a les aduanes. No hi havia encara competència entre nacions, surten diferents
blocs econòmics entorn grans nacions.
Abans de l’aparició de la gran indústria,
apareix l’exportació d’or i plata, la creació
dels bancs, de la compra-venda d’accions,
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el desenvolupament del diner en general.
Amb la gran indústria apareix la lliure competència a dins del propi país, a Anglaterra abans que res amb sendes revolucions:
1640 i 1688, i a França amb la Revolució
francesa, 1789). Apareix la maquinària i les
lleis de la mecànica. Com la demanda mundial de productes havia augmentat profundament, calia també doncs augmentar les
forces productives, les anteriors s’havien
quedat caduques. Per tal de protegir cada
nació els seus grans centres industrials,
apareixen nous aranzels, i el proteccionisme econòmic. Progressivament, però, la
gran industria va dur a la internacionalització de l’economia, l’aparició del mercat
mundial i de la competència mundial, el
desenvolupament vertiginós del sistema
financer i dels mitjans de comunicació entre les diferents nacions (infraestructures,
navegació). Apareix la classe obrera i per
tant, la divisió de classes es redueix progressivament a dos blocs ben diferenciats,
el proletariat (que només poseeixen un
salari per a la seua subsistència i subsitix
en tant que hi ha demanda de faena) i la
burgesia (que poseeix els productes, i els
mitjans de producció amb els bens necessaris per a fer eixos productes, i per tant,
als propis treballadors). La petita burgesia
sempre ha acabat per la lliure competència a engruixir les files del proletariat. Es
per això que Marx ja defineix que en tota
lluita de classes el sector de la població
que sempre va a l’avanguarda d’aquesta
és el proletariat industrial, pel seu grau de
concentració. En el text prodigi per explicar el materialisme històric (La ideologia
alemanya, del qual prové el text Feuerbach:
Oposició entre les concepcions materialista
e idealista), Marx diu:

“Cal dir que la gran indústria no arriba al
mateix nivell a totes les localitats d’un país.
En canvi, això no atura la lluita de classes
del proletariat, ja que els proletaris engendrats per la gran indústria es posen al cap
d’aquest moviment i arrastren darrere seu
a tota la massa [...] I de la mateixa manera,
els països on s’ha desenvolupat una gran
indústria influeixen sobre els països no industrialitzats, en la mesura que aquests es
veuen impulsats per l’intercanvi mundial a
la lluita universal per la competència”.
Segons Marx, un cop el proletariat assolís el poder polític i imposés un sistema
socialista, desapareixerien les classes socials ja que el proletariat no té cap interés
en oprimir a ningú ja que representa la
majoria de la població dins el capitalisme.
L’única classe que el proletariat podría reprimir son les restes de la burgesia abans
dominant, que s’oposaria per la violència
al domini del proletariat. El que Marx tenia
molt clar és que la lluita pel socialisme és
una lluita que només podria triomfar en un
àmbit mundial, degut al grau elevat que
hauria assolit el comerç i a la interrelació
econòmica entre els diferents països, es a
dir, a la internacionalització de l’economia
capitalista.
4. LA DIALÈCTICA EN EL
MATERIALISME DE MARX
La dialèctica en la filosofia no és res
més que el “moviment”. Significa que “res
no resta inalterable, tot està en continu
moviment”. Això Marx ho aplicava tant al
materialisme històric per explicar que al
començament de cada etapa històrica ja
trobem el gèrmen de l’esdevenidor (en el
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capitalisme ja hi havia el germen del que
seria la classe obrera i per tant la futura
societat socialista); i en el sentit de que a la
pràctica diària dels comunistes tampoc res
roman inalterable, i els comunistes han de
ser capaços de saber analitzar els canvis
que es donen en els cojuntures i situacions
per tal de poder fer canvis en la seua tàctica, o en les seues aliances o pactes (un
exemple molt clar el trobem en l’aparició
d’una suposada petita burgesia independentista com son la gent del Cercle Català de Negocis i d’altres lobbies ara dintre
de SI o Rcat). Per tant, el que demostra si
un partit comunista és útil per a la classe
obrera o no, és la seua capacitat d’analitzar correctament aquests canvis i de tindre
una visió correcta per tal d’adaptar-s’hi. Hi
ha una frase en el text de les Tesis sobre
Feuerbach que sintetitza molt be aquesta
visió:

“El defecte de tot el materialisme anterior (inclòs el de Feuerbach), és que només
concibeix les coses, la realitat, la sensorietat, sota la forma d’objecte o de contemplació, no com a activitat sensorial humana, no
com a pràctica, no d’un mode subjectiu.[...]
Per tant no comprèn la importància de l’actuació “revolucionària”, “pràctico-crítica”.
5. LA NECESSITAT DELS PARTITS
COMUNISTES COM A EINA
D’ORGANITZACIÓ DEL PROLETARIAT
Al seu Manifest Comunista, Marx expressa la necessitat de que la classe obrera
s’organitzi al si dels partits comunistes per
tal d’enderrocar la burgesia i instaurar un
sistema socialista. I la prova de que aquesta tasca només pot ser internacional la te-

nim en dos successos: la creació de la 1a
Internacional, la AIT, ja que segons Marx,
igual que la economia s’internacionalitza
per tal de augmentar el benefici i les forces
productives, cal que la classe obrera estigui organitzada a nivell internacional.
Tantmateix, segons Marx, la tasca dels
partits comunistes era molt clara, i ho remarca al capítol dedicat especialiment a
aquesta qüestió del Manifest Comunista, és
a dir, el capítol 2 (Proletaris i comunistes):

“Els comunistes no es distingeixen de
la resta de partits obrers més que en això:
en que destaquen i reivindiquen sempre, en
totes i cadascuna de les accions nacionals
proletàries, els interessos comuns (mundials) i peculiars (locals) de tot el proletariat,
independents de la seua nacionalitat, i que,
qualsevol que sigui l’etapa històrica en què
es mou la lluita entre burgesia i proletariat,
mantenen sempre l’interés del moviment
enfocat en el seu conjunt”
“Els comunistes son, doncs, la part més
decidida [...] teòricament, porten la ventatja
a les grans masses del proletariat la seua
clara visió de les condicions, els derroters i
els resultats generals als que ha d’abocar
el moviment proletari”
“L’objectiu inmediat dels partits comunistes és idèntic al que persegueixen la
resta de partits obrers (cal dir que després altres tendències han acabat traicionant els interessos de la classe obrera):
formació de la consciència de classe en el
proletariat, enderrocat el règim de la burgesia, portar el proletariat a la conquesta
del poder polític”.
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Hi han diversos errors que porten a la
marginació de la organització comunista.
El primer d’aquests és l’esquerranisme
infantil (del qual Lenin en dedica un llibre) i que suposa l’aïllament per qüestions
de “puresa ideològica” de elements de la
classe obrera enquadrats en partits reformistes i que no tenen una consciència de
classe prou gran com per deixar de enquadrar-si al seu si.
L’economicisme, que Lenin critica al seu
llibre Què fer?, i que suposa la lluita purament pels aspectes econòmics de l’opressió
capitalista i no enfocar els aspectes polítics
de l’opressió. I per finalitzar, el reformisme,
entés com aquella ideologia que apareix
al si de la 2a internacional amb Bernstein
i Kautsky com a màxims exponents i que
predica no la confrontació per tal d’assolir
el poder, si no la lluita per millores graduals sense qüestionar el mode de dominació, típic dels partits socialdemòcrates que
romanien a la 2a internacional quant es va
crear la Internacional comunista.
6. CRÍTICA A L’ECONOMIA POLÍTICA
(SALARI, PROCÉS DE PRODUCCIÓ
CAPITAL I DEFINICIÓ DE CAPITAL,
CRISIS DEL CAPITALISME I
CAIGUDA TENDENCIAL TAXA DE
GUANY MÉS POSTERIOR
CONCENTRACIÓ DEL CAPITAL,
ALIENACIÓ DE LA PERSONA EN EL
SISTEMA CAPITALISTA).
Marx utilitza els textos dels economistes
anglesos Say, Ricardo i Smith, per a conèixer la finalitat i la visió dels economistes
burgesos i així poder elaborar una crítica
d’aquest sistema econòmic, en tant que

sistema d’idees que percep les persones i
la seva capacitat de treball com a simples
màquines capaces de produïr mercaderies
per a ser venudes posteriorment. Cal dir
que Marx entenia el treball com una part
més de la vida de la persona, on la persona
aprenia a desenvolupar les seues capacitats potencials i a viure en harmonía amb el
desenvolupament de les seues capacitats
intel·lectuals o artístiques. Així el capitalisme és el sistema que apareix en un determinat període de la història, amb la creació
de la gran indústria i la desaparició dels
gremis, així com amb l’expansió del comerç
entre diferents nacions, i té la peculiaritat
de que en aquest sistema no s’intercanvien mercaderies per altres en funció de les
necessitats (economia de troc), sino que
es produeixen mercaderies en funció de
la seua demanda solvent i amb la finalitat
d’extreure el màxim de benefici possible
per tal de fer noves reinversions de capitals
i per tant produïr noves mercaderies.
6.1. La teoria del valor
En el primer llibre del Capital, al capítol
1 (el més difícil d’entendre però dels més
importants del llibre), Marx exposa la seva
teoria del valor per tal de poder definir com
es mesurava el valor de cada mercaderia.
Marx va ser l’únic en demostrar que el valor
havia de ser una cosa que fos compartida
per tota mercaderia produïda en un moment determinat. A partir d’aquesta tesi
prèvia, Marx va descobrir que l’única cosa
que comparteixen les mercaderies entre
si és temps de treball abstracte invertit en
la producció d’aquestes. El valor doncs és
el temps de treball socialment necessari
per a produïr una determinada mercaderia.
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Marx però va descobrir que aquest valor
era dual, tenia una doble definició: valor
d’ús en tant que mercaderia que té una utilitat (els teixits serveixen per a fer vestits) i
valor de canvi (en tant que mercaderia que
pot ser canviada per una altra).
Amb la navegació i la descoberta de l’or
i la plata, apareix el fetitxisme per aquests
metalls i aviat esdevé el que marx anomena mercaderia equivalent. Això vol dir que
totes les mercaderies s’intercanviarien per
or (actualment, els diners) ja que aquesta
havia acabat esdevenent l’equivalent de totes les mercaderies, que esdevenien mercaderies relatives respecte l’or (mercaderies que tenien una determinada relació
respecte l’or)
6.2. El procés de producció del capital.
La plusvàlua.
En el procés de producció de mercaderies, Marx demostra que l’explotació que
l’obrer pateix per part del burgés de torn,
es tradueix en l’extracció de plusvàlua. La
plusvàlua és una part del procés de producció que no reverteix en el treballador
en forma de salari, sino que reverteix en
el burgés en forma de benefici o capital.
Per posar un exemple, si un obrer necessita 8 hores per produïr 30 cotxes, d’eixes
8 hores, l’obrer només en cobrarà 4, i les
altres 4 es convertiran en beneficis per
tornar a ser reinvertits com a capitals.
Aquesta qüantitat de plusvàlua només es
pot veure reduïda per la lluita de classes,
amb les lluites per l’augment de salaris
o per la reducció de la jornada de treball
a igual salari, però sempre existeix. En el
procés de producció cal diferenciar el capi-

tal constant i el capital variable. El capital
constant son el conjunt de bens i instruments de producció que calen per a produïr
certes mercaderies, sempre son constants.
El capital variable és el salari, la part del
capital invertit destinada a pagar el salari
del treballador, i aquest salari segons Marx
i Engels, sempre serà, com a mínim, “els
diners necessaris per a mantindre viva la
raça dels obrers, per a evitar que aquesta
raça s’extingeixi”. I el salari sempre està
sobmés a canvis depenent dels preus del
mercat i dels preus dels productes bàsics
de consum. Però que passa si augmenta el
capital constant per un augment dels preus
(disminució de l’oferta) o si augmenta el
capital variable per una lluita en augment
del salari? Llavors es produeix una pèrdua
de la proporció de la plusvàlua en relació
amb el capital constant + el variable, el
que es tradueix en la llei de la caiguda de
la taxa de guany del capitalista. Aquesta
caiguda de la taxa de guany, que també es
dona per la competència entre capitalistes
amb els preus, sempre acaba produïnt la
derrota dels capitalistes menuts així com el
seu pas a les files del proletariat, i la concentració dels capitals per part dels capitalistes amb més capital al seu poder.
6.3. Les crisis del capitalisme. La
interrupció de la circulació del capital.
La base del fonament de l’aparició de les
crisis periòdiques del capitalisme segons
Marx és la sobreproducció de mercaderies (és a dir, una sèrie de mercaderies que
no troben eixida al mercat, mercaderies
que no poden ser transformades al seu
equivalent general: el diner). El capitalisme necessita el màxim de beneficis possi-
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bles, i per això ha d’augmentar l’explotació
(obrir nous mercats, explotar els mercats
ja utilitzats al màxim, reduïr els beneficis de la classe treballadora), però el que
no s’adonen els economistes burgesos
és que al mateix moment estan cavant la
seua pròpia tomba. Al reduïr la capacitat
de benefici dels treballadors, es redueix la
seua capacitat de comprar i per tant moltes mercaderies no tenen eixida al mercat
(no perquè no hi ha necessitat, si no perquè
no hi ha possible accés). La sobreproducció no vol dir que les necessitats son menors, sino que es produeix una polaritat de
rendes tan gran que aquestes necessitats
no poden ser assolides. Llavors es produeixen cadenes d’impagaments, destrucció
accelerada de forces productives, apareix
el famós exèrcit industrial de reserva, i la
reorganització del capital, amb la concentració en cada cop menys mans del capital
(mitjançant la caiguda dels petits capitals
i la absorció d’aquests pels més grans, els
trusts, les corporacions). Marx també veu
un aspecte de les possibles aparicions de
crisis amb el desenvolupament desenfrenat del sector financer. Des del moment
que Marx descobreix que per a fer mercaderies cal sempre uns diners, no passa a
l’inrevés. Descobreix la producció de diners
a partir de diners, l’interés bancari, les accions. Aqui es torna a trencar el cicle reproductiu bàsic del capital basat en l’economia
real. Quant la bombolla financera està tant
separada de l’economia real i es produeix
una cadena d’impagaments o d’insolvents,
aquesta bombolla esclata i deixa veure al
fons la sobreproducció que s’havia produït
i que no han acabat de ser venudes (només
temporalment, mentre es podien pagar els
prèstecs). El cas més flagrant d’això ha es-

tat el mercat immobiliari, i la qüantitat de
vivendres buïdes que no han trobat eixida
al mercat.
6.4. L’alienació del treballadora
Amb l’aparició de les relacions socials
pròpies del capitalisme, entre propietaris
dels mitjans de producció i propietaris d’un
salari, i amb la tecnificació de la producció de tal forma que a vegades només cal
fer un gest manual per a fer el nostre treball, apareix la al·lienació del treballador,
la completa separació emocional respecte
el seu producte, ja que el produeix, però no
és de la seua propietat. Marx deia que només amb un sistema comunista la producció social (que ja és social al capitalisme)
esdevindria en una apropiació socialitzada
d’aquesta, i al produïr segons les necessitats racionals de cada moment seguint un
Pla Econòmic, es redueix la qüantitat de
treball i es dóna peu a la llibertat del treballador per cultivar altres esferes de la vida
humana (la social, l’oci, la cultural, la intel·lectual). I aquesta al·lienació desapareix
en tant que el treballador no perd el podrer
sobre allò que produeix, no se sent un simple robot en una gran fàbrica de robots al
servei d’un capitalista.
Per aprofundir més en el marxisme, us
recomanem a la militància llegir els llibres que estaran penjats al fòrum intern,
a l’apartat de formació i que ampliaran els
vostres coneixements en el camp d’aquesta
ciència de les relacions socials.
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DICCIONARI SOBRE
CONCEPTES BÀSICS
DEL FEMINISME
Comissió Contra el Patriarcat - CAJEI

Àmbit productiu i àmbit reproductiu:
L’àmbit productiu és l’espai on es desenvolupa l’activitat productiva d’una economia,
on els resultats obtinguts tenen un valor
de canvi monetari en el mercat. L’àmbit reproductiu, en canvi, és el que inclou tot allò
referent a la reproducció de les persones,
tenir cura dels membres de la família, la
vida domèstica,... i que està considerat no
productiu i, per tant, fora del mercat i l’economia.
Tradicionalment, el patriarcat ha atorgat
al sexe masculí el domini gairebé total del
primer àmbit, obligant a les dones a ocupar-se exclusivament de l’àmbit domèstic
o reproductiu. Alhora, li ha estat assignat a
l’àmbit productiu un valor de prestigi social,
mentre que al reproductiu se’l ha desprestigiat i menysvalorat, tot i ser incontestable
que aquest àmbit inclou tasques sense
les quals seria impossible la realització i
desenvolupament de les persones (de la
mà d’obra, per al capitalisme).
Anàlisi de gènere: Estudis que es realitzen tenint en compte la variable de gènere,
és a dir, que considera que la realitat d’una
societat està determinada, entre d’altres,

per la diferència sexual i els seus efectes
socioculturals.
Avortament: Hi ha dues formes d’interrupció de l’embaràs: l’espontània i la provocada. La provocada, tot i ser una decisió
que correspon només a la persona que
haurà de tirar endavant l’embaràs, ha estat
des que existeix el patriarcat, sota control
del sexe masculí i tipificada com a delicte
en el Codi Penal de la majoria de països.
Des d’un punt de vista feminista, l’avortament és una agressió al cos i a la ment de
la dona que cal evitar en la mesura del possible, però que, en darrera instància, li suposa una agressió menor que la continuïtat
de l’embaràs. El feminisme internacional,
exceptuant el feminisme reformista, considera l’avortament com un dels tres drets
inalienables de la dona envers el seu cos,
juntament amb el dret a la pròpia sexualitat
i el dret a la maternitat.
L’avortament provocat és considerat un
crim per les societats que viuen sota un
sistema patriarcal, però, en canvi, l’avortament espontani a causa dels maltractaments físics i psíquics provocats per un
home, o a causa de l’excés de treball i les
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males condicions d’aquest, no es considera un crim i, per suposat, no és penalitzat
legalment.

burgesia explota tant a les dones de classe
obrera (en tant que dones i treballadores),
com a les de la seva pròpia classe.

Androcentrisme: Enfocament d’un estudi, anàlisi o investigació des de la perspectiva masculina, únicament, y utilització
posterior dels resultats com a vàlids per a
la totalitat dels individus, homes i dones.

La burgesa feminista, que fa tan sols
unes dècades que s’incorporà al món laboral, promou uns canvis que es basen en
simples reformes dirigides a aconseguir la
igualtat en l’esfera política i legal, sense
ànim d’eliminar d’arrel el causant de les
desigualtats, el patriarcat, ja que no critica
la burgesia, no es desclassa d’una classe
que l’explota com a mare, esposa i com a
dona.

L’androcentrisme comporta la invisibilitat del sexe femení, la negació d’una perspectiva femenina de la història i els esdeveniments, l’ocultació de les aportacions de
les dones a la ciència, les arts, la medicina,
la psicologia, la filosofia o la literatura.
Mitjançant la perspectiva androcèntrica
es minimitza el rol de les dones, edulcorant
els seus èxits i, fins i tot, falsejant-los, a
més de contribuir a imposar models únics i
estereotips, tant masculins com femenins.
Burgesia i dona burgesa: La burgesia és
la classe social que neix, majoritàriament
en les ciutats, a partir dels segles XIV i XV,
per l’acumulació de capitals d’artesans i
comerciants. El naixement de la burgesia
suposa també la implantació d’un nou model econòmic basat en la llibertat de mercat i en la competència. La dona burgesa,
doncs, és aquella que pertany a la classe
social propietària dels mitjans de producció, tot i que, fins fa mig segle, se la considerava burgesa per ser filla o esposa de
burgés, ja que la dona no posseïa ni heretava, sinó que ho feien els seus familiars
mascles.
Mentre que la classe obrera només oprimeix les dones de la seva mateixa classe, la

Classe social: El concepte de “classe”
aplicat al feminisme és un dels punts de
debat de tot moviment feminista, entenent
la “classe” segons l’anàlisi materialista de
Marx , que divideix les dones en “dones de
la classe dominant i explotadora” i “dones
de classe treballadora”.
Per a les dones, amb opressions específiques del seu sexe, aquesta divisió tant
estricta no satisfà les seves necessitats teòriques i pràctiques, ja que ni Marx, ni Engels, ni els teòrics posteriors, arriben a desenvolupar una teoria materialista sobre la
dominació d’un sexe sobre l’altre. És a dir,
Marx i Engels fan un anàlisi exhaustiu de la
dona en tant que treballadora de la classe oprimida, al mateix nivell que l’obrer de
sexe masculí, però en cap moment aborden
les relacions home-dona com a tals.
Segons el feminisme, en cada classe
antagònica (és a dir, enfrontada, en la “lluita de classes”), la dona està al seu torn
oprimida per l’home.
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Per tant:
1. Les dones burgeses han de comparar-se amb els homes de la seva pròpia
classe.
2. Les treballadores no patim únicament l’explotació pròpia de la classe
obrera, sinó també una explotació específica en funció del nostre sexe.
3. Les mestresses de casa, que segons
la definició marxista, no serien
explotades en el sentit econòmico-polític, són en realitat explotades tant per el
capitalisme, com per els homes d’ambdues classes socials.
Per a un sector majoritari del marxisme
ortodox, considerar que la dona està oprimida per l’home significa dividir les files
de la classe obrera i boicotejar la “lluita
de classes”, ja que el feminisme (ja sigui F.
Socialista, F. Radical o F. De la Diferència)
no espera que la opressió de les dones i,
en realitat, dels propis homes, desapareixi automàticament amb l’arribada al poder
del Proletariat, ja que acabar amb el Capitalisme no és, ni molt menys, acabar amb
el Patriarcat, tot i que sí una condició indispensable per a la seva eliminació.
En base a tot això, és una estratègia
equivocada en la lluita per l’alliberament
de la dona oposar les dones com a classe antagònica a la “classe homes”, ja que
cal mobilitzar tots els individus, homes i
dones, oprimits per un mateix sistema, el
Patriarcat. El Feminisme, per tant, seria la
síntesi de les dues lluites: la lluita contra
la opressió de classe i contra la opressió

de sexe. En el nostre cas s’hauria d’afegir
un tercer element de lluita: la lluita contra
l’opressió nacional.
Educació no sexista: Partint d’un anàlisi del sexisme a la societat i l’impacte que
aquest té en l’educació s’entenen com a pilars l’androcentrisme en la ciència , el llenguatge sexista, la invisibilitat de les dones
en la història, la interacció de l’alumnat a
l’aula i els valors que aprenen dins i fora
de les institucions de l’educació. Per tant,
una educació no sexista implica la consideració de la dona en la ciència, la seva visibilització en la història, la sensibilització en
front a comportaments sexistes apresos, la
utilització de joguines no sexistes, etc. Es
tracta de “desaprendre allò après” veient
en les institucions educatives l’espai clau
on poder suprimir les actituds sexistes en
la societat.
Esterotips sexuals: Construcció cultural que suposa una visió arquetípica sobre
cada un dels sexes, assignant-los de manera desigual i discriminatòria diferents
papers, actituds i característiques. Els estereotips creen arquetips a través d’imatges que compleixen el paper de proposar
models rígids en els que s’han de donar
determinats tipus de comportament per
tal de ser socialment acceptats /des. Els
estereotips sexuals fixen un únic model de
ser home i un únic model de ser dona vàlids socialment i a partir d’aquesta imatge
tòpica construïda, estableixen un sistema
desigual de relacions entre els dos sexes.
Família: La família és una institució social que agrupa individus en grups cooperatius encarregats de dotar a la societat de
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nous membres per mitjà de la reproducció
sexual. En la família patriarcal tradicional,
els vincles estan basats en el parentiu, la
consanguinitat, el matrimoni i l’adopció.

la rebel·lia i estimulant els comportaments que permetin adaptar-se a la
societat, mentre que es reprimeixen
aquells comportaments que xoquin
amb les normes i costums socials.

L’orígen de la família es remonta al
naixement de l’espècie humana, quan els
individus es començaren a organitzar en
forma de “clans” o “tribus”, on, si bé existia
certa divisió de tasques entre homes i dones, totes elles gaudien d’una importància
similar. A mesura que els avenços tècnics
van donar lloc a un excedent productiu, la
igualtat social i el vincle comunitari van
ser substituïts per la propietat privada, la
individualitat i per una especialització del
treball que portà a la jerarquia de classes.
D’altra banda, succeeix un fet que tindrà
també una importància cabdal en el naixament de la família patriarcal: els homes
prenen consciència del paper que desenvolupen en la reproducció humana. Aquest
factor, juntament amb el desig de l’home de
transmetre aquest excedent patrimonial a
la seva descendència legítima, provoquen
l’aparició del matrimoni monògam, nucli de
la nova forma familiar de filiació i autoritat
patriarcal.
Actualment, la família és la institució
d’aquesta societat de classes que més
contribueix a perpetuar la desigualtat i la
opressió de les dones, de diverses formes:
1. Propietat i herència: Les famílies
contribueixen a la concentració de la
riquesa i a la reproducció de l’estructura de classes a cada generació. Des
de la infantesa, la família ens educa
en la obediència a l’autoritat, castigant

2. Patriarcat: La família incentiva el patriarcat a través del seu nucli bàsic, el
matrimoni monògam, que serveix per
controlar la sexualitat de la dona, per
tal de què l’home tingui la seguretat
que els seus hereus són biològicament
descendents seus. Per tant, la família
converteix a la dona en propietat econòmica i sexual del “patriarca”. La família
patriarcal, tot i que beneficia majoritàriament a l’home, el priva de la oportunitat d’interactuar estretament amb els
seus fills i filles.
A través de la família es garantitza la
reproducció de la força de treball, amb tasques domèstiques gratuïtes que permeten
als treballadors tornar a la feina cada dia
per a seguir venent la seva força de treball.
El capitalisme comporta una precarització
que empeny a les dones a l’àmbit laboral,
però no les eximeix de la exclusivitat d’exercir aquestes tasques domèstiques, per això
els i les marxistes parlem de la doble jornada laboral de les dones treballadores.
Reaccionaris i reformistes han acusat
sempre a les revolucionàries de voler destruir la família, però la realitat és que és el
propi capitalisme el qui destrueix les famílies treballadores amb la superexplotació,
l’atur, la precarietat laboral, la marginació i
la misèria a que les condemna, mentre que
les revolucionàries plantegem l’abolició de
la família com a estructura econòmica pri-
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vada, perpetuadora de les desigualtats i la
opressió de gènere, però reivindiquem les
formes familiars establertes lliurement,
sense coerció econòmica de cap tipus i
basades en l’amor, la igualtat i el sentit de
comunitat i aquesta tasca, óbviament, no té
sentit sense el derrocament de la propietat
privada dels mitjans de producció.

s’anomenaria “Nou Feminisme”, diverses
teòriques com l’anarquista russa Emma
Goldman o la comunista catalana Teresa
Claramunt van plantejar la qüestió sexual
i la necessitat d’un moviment independent
de dones. Actualment, el feminisme és una
força que arriba fins i tot a països de l’Extrem Orient.

Feminisme: El Feminisme és un moviment social i polític que s’inicia formalment a finals del segle XVIII, i que suposa
la presa de consciència de les dones com a
col·lectiu humà, de la opressió, dominació
i explotació de que han estat i són objecte per part del sexe masculí i, en un estadi
superior, pel Sistema Patriarcal sota qualsevol model de producció. L’objectiu del feminisme no és “manar”, ni arribar al poder
per oprimir venjativament el sexe masculí,
com sovint es pensa, sinó lluitar per l’alliberament del sexe femení, amb totes les
transformacions socials que aquest requereixi, ja sigui la destrucció del Patriarcat o
del Capitalisme, per tots els mitjans al seu
abast.

Dins del feminisme hi trobem diverses
corrents:

Els orígens del Feminisme com a moviment col·lectiu de dones, i de la mateixa
paraula “Feminisme” el trobem a la França revolucionària, on les dones del Tercer
Estat s’organitzaren contra el rei absolutista. Més tard, durant la segona meitat del
segle XIX i fins a principis del XX, cobraren
importància els col·lectius de dones que
demanaven el vot per a la dona, les “Sufragistes”, que, si bé eren reformistes en
les seves demandes, van aconseguir la primera gran victòria en el camí cap al reconeixement de les desigualtats. A continuació, anticipant ja el que durant els anys 60
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1. Feminisme burgés: Té el seu origen
en les revolucions burgeses del s.XVIII
i no és un moviment revolucionari, ja
que tan sols planteja reformes. Es conforma amb aconseguir per a les dones
les mateixes oportunitats que tenen els
homes, sense qüestionar-se el model
socioeconòmic vigent ni, per suposat,
les diferències de classe. Les lleis contra la violència de gènere o la demanda
de paritat en el Govern i en les llistes
electorals són algunes mostres de les
demandes d’aquest tipus de feminisme.
2. Feminisme socialista: És al que pertanyen les dones que, militant en una
organització socialista o comunista,
s’organitzen a l’hora en un col·lectiu
feminista o dins el propi partit s’organitzen per a tractar qüestions específicament antipatriarcals. Les feministes
socialistes acostumen a prioritzar la
lluita de classes i critiquen les “independents” (F. Radicals, F. Lesbianes i F.
De la diferència) per considerar que la
divisió de forces entre feministes actua
en favor del capitalisme i obstaculitza la
lluita pel socialisme. No són partidàries de treballar amb dones burgeses, ja
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que les consideren enemigues de classe. La gran teòrica d’aquest moviment
és la comunista soviètica Alexandra Kollontai.
3. Feminisme Radical: Considera la
lluita socialista i el derrocament del
capitalisme condició indispensable,
però no suficient, per a l’alliberament
de gènere. Argumenten que també les
organitzacions socialistes discriminen
la dona i, per tant, creuen que les dones han d’organitzar-se soles, sense
homes, doncs la lluita va dirigida contra
les institucions patriarcals que ells representen, tot i que accepten la participació de homes antipatriarcals.
4. Feminisme Homosexual: El conformen les feministes lesbianes organitzades, que lluiten, bàsicament, per el
dret a una vida privada i una sexualitat
sense ingerències de l’estat i les autoritats, però assumint també diversos
punts ideològics de les feministes radicals i socialistes.
5. Feminisme de la Diferència: És una
corrent feminista que neix cap als anys
80 i que pregona també la igualtat
efectiva entre sexes, però reivindicant
simultàniament qualitats que creuen
congènites de les dones, com la sensibilitat, la intuïció o una menor agressivitat. Temen que la igualtat política i
laboral amb els homes provoqui que
les dones adoptin els rols masculins
de competitivitat, insensibilitat i esperit
agressiu, cosa que consideren una victòria del patriarcat. Les feministes radicals i socialistes critiquen aquesta
postura perquè exalta rols que consi-

dera artificials i imposats a la dona per
perpetuar la seva submissió.
En tot cas, les tres corrents tenen clar
que la igualtat de sexes no passa per la
imitació.
Gènere : Conjunt de fenòmens socials,
culturals, psicològics i lingüístics que s’associen a les diferències de sexe. El sexe
és una realitat biològica a partir de la qual
s’ha volgut justificar la desigualtat i el diferent repartiment de papers entre homes
i dones. Als anys 70 aparegué el terme de
gènere, fent referència al conjunt de característiques que s’assignen a dones i homes
i que s’adquireixen en el procés de socialització de les diferents cultures al llarg de
la història.
El gènere és una construcció social variable en el temps i en les diferents societats i per tant susceptible de canvi. Cal no
confondre, doncs, les diferències sexuals
(riquesa innegable) amb les desigualtats
de gènere, ja que les discriminacions que
comporten són diferents: Mentre la discriminació per raó de sexe és dóna quan
una dona és discriminada pel fet de tenir
unes característiques com a “femella” (és
més habitual en les estructures socioeconòmiqes baixes), la discriminació per
raó de gènere es dóna en certes activitats
(per exemple, en l’infermeria) pel fet d’estar considerades “femenines”, ja sigui un
home o una dona qui ocupi el lloc de treball.
D’aquesta forma, el gènere es refereix a
les expectatives socials que els membres
d’una societat tenen respecte els homes i
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les dones, és a dir, és com la societat espera que ens comportem pel fet de ser
d’un sexe o d’un altre. Per tant, mentre que
el Sexe es defineix en termes de Mascle i
Femella, el Gènere es refereix a les construcccions socials en termes de Feminitat
i Masculinitat.
Termes relacionats:
1. Socialització de gènere: Es refereix
a l’aprenentatge i exercici de les pràctiques socials associades a un determinat gènere.
2. Rols de gènere: Cadascuna de les
pràctiques socials associades a un determinat gènere. Si parlessim d’una
pel·lícula, nosaltres seriem els actors i
els “rols” serien el “paper” que fem a
cada moment d’aquesta.
3. Estratificació de gènere: Distribució
desigual de la riquesa, el poder i els
privilegis entre els dos sexes.
Masclisme: Paraula amb la que es coneix tot un conjunt de lleis, normes i actituds socioculturals de l’home amb una
finalitat implícita o explicita de produir,
mantenir i perpetuar la opressió i la submissió de la dona a tots els nivells: sexual,
procreador i laboral. En la realitat concreta,
el masclisme el constitueixen aquells actes, físics o verbals, per mitjà del qual es
manifesta de forma vulgar i poc apropiada
el sexisme present en la estructura social.
En el context social aquests actes poden
anar des del “piropo” fins a la violació, segons els individus. En termes psicològics
podríem dir que el sexisme és conscient i

el masclisme no.
Maternitat: Anomenem així al fet que les
dones assumeixin el procès biològic de la
gestació i el part, així com la criança d’un
ésser humà durant un període de temps
més o menys llarg. En les societats patriarcals, les dones exerceixen una maternitat
cautiva, en tant que les criatures que engendren són entregades a la societat patriarcal, en general, i als homes de la seva
família, concretament i no hi haurà maternitat en llibertat i totalment voluntària
Obrera: S’entén aquí per obrera a tota
dona que treballa, ja sigui assalariada o
mestressa de casa. Considerem obrera la
mestressa de casa en tant que produeix un
treball que s’embutxaquen el burgés i l’Estat capitalista.
L’assalariada té, tradicionalment, una
preparació més breu i simple, perquè, si es
casa i procrea, és possible que no exerceixi
mai i si ho fa és de forma complementària,
és a dir, com a ajudant. Així mateix, el salari
que rep és menor que el de l’home en el
mateix lloc de treball amb el mateix horari,
a més de gaudir d’unes possibilitats d’ascens molt menors.
Una de les moltes contradiccions
d’aquest sistema és que considera la criança dels fills com a competència exclusivament femenina, però desprès, se’ns diu
que fer-se càrrec dels fills és un obstacle
per a integrar-se en el món laboral.
Patriarcat: El patriarcat és el sistema
segons el qual els homes ostenten el poder sobre les dones i la seva propietat, a
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més de suposar la submissió de les dones
a la maternitat, la repressió de la sexualitat
femenina i l’apropiació de la seva força de
treball. És l’estructura que situa a la dona i
als fills en una situació de dependència cap
al marit/pare (patriarca) que és qui controla els mitjans de vida de les persones
dependents. El patriarcat neix arrel de dos
fets: l’aparició de la propietat privada i la
presa de consciència dels homes de la seva
participació en la procreació. Utilitza com
a excusa per a perpetuar-se, un suposat
origen en les diferències biològiques entre
els dos sexes, quan en realitat el seu origen és purament cultural, és a dir construït
socialment. El sistema patriarcal, vigent,
de moment, en totes les societats històriques (independentment del seu sistema
econòmic i productiu) ha degenerat de tal
manera que oprimeix també als membres
del sexe masculí que no volen obeir els rols
socials que aquest imposa o que es neguen
a veure la dona com un ésser inferior. (us
sonen les frases “ets un calçasses” o “els
homes no ploren”?)
Sovint, concebem el sistema patriarcal
com un ens diferenciat i amb personalitat
pròpia, però cal no oblidar que el sistema
patriarcal el formem i sustentem tots i totes les membres de la societat.
Sexe: Cal diferenciar entre Gènere i
Sexe, termes que molt sovint confonem o
utilitzem de forma inexacta. El sexe és la
diferenciació biològica entre mascle i femella en una mateixa espècie i consta de
6 components principals: la composició
cromosomàtica, els òrgans reproductors,
els genitals externs, els genitals interns, el
component hormonal i les característiques

sexuals secundàries. Per tant, en principi,
es pot distingir als membres del sexe femení per els seus cromosomes XX, el clítoris y la vagina, els ovaris, els estrògens i el
desenvolupament dels pits; i als membres
del sexe masculí per els seus cromosomes
XY, el penis i els testicles, les gónades, la
testosterona i l’abundància de pèl a la cara.
No obstant això, existeix gran variació en
la composició genètica i hormonal dins de
cada un dels sexes, ja que un individu pot
néixer amb la composició cromosomàtica
d’un sexe i els genitals de l’altre.

neix el món des d’una òptica exclusivament
masculina i utilitza una gran varietat de temes per a referir-se de forma despectiva i
humiliant al sexe femení.

Sexisme: Conjunt dels mètodes emprats
per homes, dones o pel conjunt de la societat, per tal de mantenir en situació d’inferioritat, subordinació i explotació al sexe femení i, així, perpetuar el sistema patriarcal.
Les primeres manifestacions del sexisme
han estat i són la repressió de la sexualitat
femenina i la divisió sexual del treball. Sobre aquesta darrera, Marx ens diu que, en
les societats pre-patriarcals, l’únic treball
objecte de divisió era entre l’home i la dona
a l’hora de produir un fill, i que, en cas d’haver divisió de tasques en relació a la caça i
la recolecció, aquesta era espontània i en
cap cas absoluta. És l’aparició del patriarcat i, més tard, del capitalisme, qui institucionalitza aquesta divisió sexual del treball
i la fa perenne.

Sexualitat: El patriarcat es basa en la
repressió de la sexualitat femenina i en la
supremacía del fal·lus, órgan sexual masculí, com a símbol del grup sexual dominant. Aquest sistema, ajudant-se de la
religió, fa una interpretació moral de la sexualitat, relegant-la a la mera procreació i,
per tant, imposant la monogamia a la dona
(que pot parir un núm. limitat de criatures) i
fomentant la permissivitat de la poligamia i
l’adulteri entre els membres del sexe masculí, que poden dipositar la seva “llavor” de
forma il·limitada i, per tant, procrear amb
un nombre il·limitat de dones.

El sexisme està present en tots els àmbits de la vida i les relacions humanes (l’art,
la salut, l’economia, la ciència) i la primera
mostra és en el llenguatge que usem diàriament. La nostra cultura està construida des de per als homes, per tant, la eina
cultural bàsica i primigènia, el llenguatge,
és profundament sexista, en tant que defi-
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L’estratègia del sexisme per a arrelar
tant profundament en les estructures culturals, econòmiques i socials, ha estat convencer les propies dones de la seva inferioritat, de tal manera que, sovint, aquestes
esdevenen les principals defensores de les
expressions del Sexisme, com per exemple,
de la familia tradicional.

la prostitució, el tràfic de dones i nenes, les
mutilacions genitals,...
Violació: La violació és l’abús sexual
d’un, dos o més homes sobre una dona.
Aquest pot donar-se per mitjà de la força
física, les amenaces, la coacció psíquica.
El violador és sempre un home. Es pot definir aquest home com un individu primari
que actua per mitjà de la força física o de
coacció, el poder sexista que la resta dels
homes té extens, a més de al cos físic de la
dona, a totes les àrees de l’activitat humana
femenina.

Per trencar amb el Patriarcat cal acabar
amb la repressió de la sexualitat femenina
i educar els infants en la sexualitat sana i
sense tabús, alliberant així, no només a la
dona, sinò a ambdós sexes del que suposa
la identificació de la sexualitat amb la procreació i no amb el plaer en si mateix.
Educant els infants en aquest canvi de
mentalitat sobre la sexualitat, desapareixerien les accions resultants de les relacions de poder sexuals, tals com la violació,
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FORMACIÓ
ANTIPATRIARCAL
Comissió Antipatriarcal - Arran

 FEMINISME 

- Moviment que exigeix per a les dones
iguals drets que per als homes.

1. QUÈ ÉS EL FEMINISME?
Com diu Victoria Sau “atrafegades en fer
feminisme, les dones feministes no s’han
preocupat massa en definir
ho”. El feminisme és un moviment social que s’inicia
formalment a finals del segle XVIII i que suposa la presa de consciència de les dones
com grup o col∙lectiu humà, de l’opressió,
dominació i explotació de que han sigut i
són objecte per part del col∙lectiu d’homes
en el si del patriarcat sota les diferents
fases històriques del model de producció,
el qual les mou a l’acció per la llibertat
del seu sexe amb totes les transformacions de la societat que aquesta requereixi.
Continuant amb les definicions, com totes
sabem, qui posa nom a les coses és qui té
el poder. És per això que la Real Acadèmia
de la llengua Espanyola, acadèmia formada
per 44 persones de les quals només 6 són
dones, atorga dues definicions:

No creiem en aquesta institució espanyola, on podem trobar a Felip V com un
dels seus fundadors, i per tant, no ens tindria que afectar aquestes dues definicions.
Però les podem analitzar per tal de saber
el per què. Parlem de l’avortament, per
exemple. Pensarà la RAE que les dones no
tenim dret a l’avortament donat que els homes no poden avortar?
Ara bé, anem al diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, i busquem les definicions de feminisme:

- Doctrina social favorable a la dona, a
qui li concedeix capacitats i drets reservats davant els homes.
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- Moviment social que denuncia la
submissió tradicional de les dones als
homes i promou l’equiparació de drets
entre els dos gèneres.
- Conjunt de teories que al llarg del
temps fonamenten la lluita de les dones
a favor de l’emancipació.
- Presència en un individu pertanyent al
sexe masculí d’un cert nombre de caràcters sexuals secundaris femenins.

No repetirem el mateix anàlisi, però
pràcticament ambdues institucions venen
a dir el mateix, exceptuant que la catalana comença a parlar de gènere, tot i que
d’una manera que podríem criticar obertament. Ambdues institucions queden coixes,
per no dir pràcticament curtes, a l’hora de
definir què és feminisme. Com a organització juvenil que ha adoptat aquesta línia
de treball com un dels tres eixos, és important saber de què estem parlant, com ens
representa com a joves i com construir el
nostre discurs entorn aquest eix.
El feminisme és un discurs polític que es
basa en la justícia. És una teoria i pràctica
política articulada per les dones que després d’analitzar la realitat en la que viuen
prenen consciència de les discriminacions
que pateixen per l’única raó de ser dones.
A més de ser una teoria política i una pràctica social, el feminisme és molt més. El
discurs, la reflexió i la pràctica feminista
comporten una ètica i una forma d’estar en
el mon.
Molts cops s’ha parlat i s’ha fet creure
que el feminisme és el mateix que el masclisme. No sols no és el mateix sinó que no
té res a veure. El feminisme és una teoria
d’igualtat i el masclisme una teoria d’inferioritat. El feminisme s’edifica a partir del
principi d’igualtat, és a dir, totes les ciutadanes són lliures i iguals davant la llei. El
feminisme és una teoria i una pràctica política que es basa en la justícia i propugna,
com idea base sobre la que es cimenta tot
el seu desenvolupament posterior, que homes i dones som iguals en drets i llibertats.
El masclisme consisteix en la discriminació
basada en la creença de que els homes són

superiors a les dones.
￼￼
2. EVOLUCIÓ DEL FEMINISME
￼ Deixant de banda les definicions, que
posteriorment tornarem a recuperar, ens
centrem ara en l’evolució del feminisme en
la història. Com ha evolucionat a partir de
la Revolució francesa, quan, amb les expectatives de canvi de la societat, les dones
van vore com els seus desitjos de canvi es
veien frustrats.
2.1. Les arrels il∙lustrades i la Revolució
francesa
Diferents autores, com Geneviève
Fraisse i Celia Amorós, han coincidit en
assenyalar l’obre del filòsof cartesià Poulain de la Barre i els moviments de dones i
feministes que van tindre lloc durant la Revolució francesa com dos moments claus
(teòric un, pràctic l’altre) en l’articulació
del feminisme modern. Així, en el text de
Poulain de la Barre titulat Sobre la igualdad
de sexos i publicat en 1673, en ple auge del
moviment de les precioses, seria la primera
obra feminista que es centra explícitament
en fonamentar la demanda d’igualtat sexual. Fraisse ha assenyalat que amb aquesta
obra estaríem assistint a un vertader canvi
en l’estatut epistemològic de la controvèrsia o “guerra entre els sexes”: “la comparació entre l’home i la dona abandona el
centre del debat i es fa possible una reflexió
sobre la igualtat”. Per la seva part, Amorós
enquadra l’obra de Poulain en el context
més ampli de la Il∙lustració. Reconeixent el
caràcter pioner i específic de l’obra, aquesta forma part d’un continu feminista que es
caracteritza per radicalitzar o universalit-
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zar la lògica de la raó, racionalista primer i
il∙lustrada després. Així mateix, manté que
el feminisme com cos coherent de vindicacions i com projecte polític capaç de construir un subjecte revolucionari col∙lectiu,
sols pot articular
se teòricament a partir
de premisses il∙lustrades: premisses que
afirmen que tots els homes naixen lliures
i iguals i, per tant, amb els mateixos drets.
Tot i que les dones queden inicialment fora
del projecte igualitari, tal i com va succeir
en la Revolució francesa revolucionària i en
totes les democràcies del segle XIX i bona
part del XX, la demanda d’universalitat que
caracteritza a la raó il∙lustrada pot ser utilitzada per a irracionalitzar els seus usos
interessats i il∙legítims, en aquest cas patriarcals. En aquest sentit, afirmem que el
feminisme suposa l’efectiva radicalització
de projecte igualitari il∙lustrat. La raó il∙lustrada, raó fonamentalment crítica, posseeix la capacitat de tornar sobre sí mateixa
i detectar les seves pròpies contradiccions.
I així ho utilitzaren les dones de la Revolució francesa quan observaren amb estupor
com el nou Estat revolucionari no trobava
contradicció alguna en pregonar als quatre
vents la igualtat universal i deixar sense
drets civils i polítics a totes les dones.

propis “cahiers de doléance”. Amb aquests,
les dones, que s’autodenominaren “el tercer Estat del tercer Estat”, mostraven la
seva clara consciència de col∙lectiu oprimit
i del caràcter “interestamental” de la seva
opressió.

En la Revolució francesa vorem aparèixer no sols els fort protagonisme de les dones en els successos revolucionaris, sinó
l’aparició de les més contundents demandes d’igualtat sexual. La convocatòria dels
Estats Generals per part de Lluís XVI es va
constituir en el pròleg de la revolució. Els
tres estats (noblesa, clergat i poble) es reuniren per redactar les seves queixes per
presentarles al rei. Les dones van quedar
excloses, i començaren a redactar els seus

Aviat es va comprovar que una cosa era
que la República agraís i condecorés a les
dones pels serveis prestats i altra que estigués disposada a reconèixerlos altra funció
de que la de mares i dones (dels ciutadans).
En conseqüència, fou desestimada la petició de Condorcet de que la nova República
eduqués igualment a dones i homes, i la
mateixa sort va tenir un dels millors al∙legats feministes de l’època, el seu escrit de
1790 sobre l’admissió de les dones al dret

Tres mesos després de la presa de la
Bastilla, les dones parisines protagonitzaren la marxa cap a Versalles, i traslladaren
al rei a París, on li seria més difícil evadir
els grans problemes del poble. Com comenta PauleMarie Duhet, en la seva obra
Las mujeres y la Revolución, un cop que les
dones havien assentat el precedent d’iniciar un moviment popular armat, no anaven
a deixar que les retiressin de la vida política. Aviat es formaren clubs de dones, en
els que es plasmaren, efectivament, la seva
voluntat de participació. Un dels més importants i radicals va ser el dirigit per
￼
Claire Lecombe i Pauline Léon, la Société Républicaine Révolutionnaire. Impulsades per un vertader protagonisme i el reconeixement públic del mateix, altres dones
com Théroigne de Méricourt no dubtaren
en defensar i exercir el dret a formar part
de l’exèrcit.
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de ciutadania.
Segurament un del moments més lúcids
en la palatina presa de consciència feminista de les dones està en la Declaración
de los derechos de la mujer y la ciudadanía,
en 1791. La seca autora va ser Olympe de
Gouges, una dona del poble i de tendències polítiques moderades, que va dedicar la
declaració a la reina Maria Antonieta, amb
qui finalment va compartir el mateix destí
sota la guillotina. Aquest és el seu veredicte
sobre l’home: “extraño, ciego, hinchado de
ciencia y degenerado, en este siglo de luces
y de sagacidad, en la ignorancia más crasa,
quiere mandar como un déspota sobre un
sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución
y reclamar sus derechos a la igualdad, para
decirlo de una vez por todas”. En 1792, la
anglesa Mary Wollstonecraft va redactar en
poques setmanes la cèlebre Vindicación de
los derechos de la mujer. Les dones havien
començat exposant les seves reivindicacions en els quaderns de queixes i acabaren
afirmant orgullosament els seus drets. Las
transformació respecte als segles anteriors significa el pas del gest individual al
moviment col∙lectiu: la querella es portada
a la plaça pública i pren la forma d’un debat democràtic, es converteix per primera
vegada de forma explícita en una qüestió
política.
Però la Revolució francesa va suposar
una amarga i segurament inesperada derrota per al feminisme. Els clubs de dones
van ser tancats pels jacobins en 1793, i en
1794 es va prohibir explícitament la presència de dones en qualsevol tipus d’activitat política. Les que havien destacat per

la seva participació política, sigués quin
sigués la seva ideologia, van compartir el
mateix final: la guillotina o l’exili. Les pitjor
prediccions es van complir i la premsa de
l’època ho explicava molt clarament: havien transgredit les lleis de la natura deixant
el seu destí de mares i esposes, volent ser
“homes d’Estat”. El nou codi civil napoleònic, l’extraordinària influència del qual
ha arribat pràcticament als nostres deies, s’encarregaria de plasmar legalment
aquesta “llei natural”.
2.2. Feminisme vuitcentista
En el segle XIX, el segle dels grans moviments socials emancipadors, el feminisme
apareix, per primer cop, com un moviment
social de caràcter internacional, amb una
identitat autònoma teòrica i organitzativa. A
més, ocuparà un lloc important dins dels
altres moviments socials, els diferents socialismes i anarquismes.
Aquests moviments van heretar en bona
part les demandes igualitàries de la Il∙lustració, però van sorgir per donar resposta
als problemes que estaven generant la revolució industrial i el capitalisme. El desenvolupament de democràcies censatàries
i el decisiu fet de la industrialització van
suscitar enormes expectatives respecte al
progrés de la humanitat, i es va arribar a
pensar que el final de l’escassetat material
estava a prop. Però aquestes esperances
van xocar amb la realitat. Per una banda,
a les dones se lis negaven els drets civils
i polítics més bàsics, segant de les seves
vides qualsevol besllum d’autonomia personal. Per altre, el proletariat (i lògicament
les dones proletàries) quedaven totalment

// 47 //

*

*

LLIBRETDEFORMACIÓ _

_LLIBRETDEFORMACIÓ

al marge de la riquesa produïda per la indústria, i la seva situació de degradació i
misèria es va convertir en un dels fets més
sagnants del nou ordre social. Aquestes
contradiccions van ser el brou de cultiu
de les teories emancipadores i dels moviments socials del segle XIX.

parlament, podrien començar a canviar la
resta de lleis i institucions. A més, el vot era
un mitjà d’unir a dones d’opcions polítiques
molt diferents. El seu moviment era de
caràcter interclassista, ja que consideraven que totes les dones patien en tant que
dones, independentment de la seva classe
social, discriminacions semblants.

2.3. El moviment sufragista
Com s’assenyala habitualment, el capitalisme va alterar les relacions entre els
sexes. El nou sistema econòmic va incorporar massivament a les dones proletàries
al treball industrial (ma d’obra més barata
i submisa que els homes) però, en la burgesia, la classe social ascendent, es va
donar el fenomen contrari. Les dones van
quedar enclaustrades en una llar que era,
cada vegada més, símbol d’estatus i èxit
laboral de l’home. Les dones, majoritàriament les de la burgesia mitjana, experimentaven amb creixent indignació la seva
situació de propietat legal dels seus marits
i la seva marginació de l’educació i les professions lliberals, marginació que, en moltes ocasions, les conduïa inevitablement,
sinó contreien matrimoni, a la pobresa.
En aquest context, les dones començaren a organitzarse al voltant de la reivindicació del dret al sufragi, el que explica la
seva denominació com a sufragistes. Però
no deu entendre’s mai en el sentit que
aquesta fos la seva única reivindicació. Molt
al contrari, les sufragistes lluitaven per la
igualtat en tots els terrenys, apel∙lant a
l’autèntica universalització dels homes democràtics i lliberals. Però, des de el punt
de vista estratègic, consideraven que, una
vegada aconseguit el dret a vot i l’accés al

En els Estats Units, el moviment sufragista va estar inicialment molt relacionat
amb el moviment abolicionista. Un gran
nombre de dones van unir les seves forces
per combatre en la lluita contra l’esclavitud i, com assenyala Sheyla Rowbotham,
no sols van aprendre a organitzarse, sinó
a observar les similituds de la seva situació amb l’esclavitud. En 1848, en l’estat de
Nova York, es va aprovar la Declaració de
Seneca Falls, un dels textos fundacionals
del sufragisme. Els arguments que es van
utilitzar per vindicar la igualtat del sexes
són de tall il∙lustrat: apel∙len a la llei natural com a font de drets per a tota l’espècie humana, i a la raó i al bon sentit de la
humanitat com armes contra el prejudici i
la costum. També assenyalar de nou la importància del transfons individualista de la
religió protestant; com ha assenyalat Richard Evans: “la creencia protestante en el
derecho de todos los hombres y mujeres a
trabajar individualmente por su propia salvación proporciona una seguridad indispensable, y a menudo realmente una auténtica
inspiración, a muchas, si no a casi todas las
luchadoras de las campañas feministas del
siglo XIX”. Elizabeth Cady Stanton, l’autora
de La Biblia de las mujeres, i Susan B. Anthony, van ser dues de les més significatives
sufragistes estadounidenses.
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En Europa, el moviment sufragista anglés va ser el més potent i radical. Des de
1866, en que el diputat John Stuart Mill, autor de La sujeción de la mujer, va presentar
la primera petició a favor del vot femení en
el Parlament, no han deixat de succeir
se iniciatives polítiques. Però els esforços
dirigits a convèncer i persuadir als polítics de la legitimitat dels drets polítics de
les dones provocaven burles i indiferència.
En conseqüència, el moviment sufragista
va dirigir la seva estratègia a accions més
radicals. Encara que, com bé ha matitzat
Rowbotham: “las tácticas militantes de la
Unión habían nacido de la desesperación,
después de años de paciente constitucionalismo”. Les sufragistes van ser empresonades, protagonitzaren vagues de fam i
alguna va trobar la mort defensant la seva
lluita: vots per les dones. Fins que no va
passar la Primera Guerra Mundial i l’any
1928, les dones angleses no van votar en
igualtat de condicions.
2.4. El feminisme socialista
El socialisme com corrent de pensament
sempre ha tingut en compte la situació de
les dones a l’hora d’analitzar la societat i
projectar el futur. Però açò no significa que
el socialisme sigui necessàriament feminista, sinó que en el segle XIX començava
a resultar difícil encapçalar projectes igualitaris radicals sense tenir en compte a la
meitat de la població.
Els socialistes utòpics van ser els primers en tractar el tema de la dona. El nerviosisme del seu pensament, com el de tot
socialisme, arranca de la miserable situació econòmica i social en la vivia la classe

treballadora. En general, proposen tornar a
petites comunitats en les que pogués existir una certa autogestió (Los falasterios de
Fourier) i es desenvolupés la cooperació
humana en un règim d’igualtat que afectara també als sexes. Però, tot i reconèixer
la necessitat d’independència econòmica
de les dones, a vegades no van ser lo suficientment crítics amb la divisió del treball.
Tot i així, el seu rebuig a la subjecció de les
dones va tenir un gran impacte social, i la
tesis de Fourier de que la situació de les
dones era l’indicador clau del nivell de progrés i civilització d’una societat va ser assimilada pel socialisme posterior.
Flora Tristán, es la seva obra Unión
obrera (1843) dedica un capítol a exposar
la situació de les dones. Tristán manté que
“todas las desgracias del mundo provienen
del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha
hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer”. En els seus projectes de reforma, l’educació de les dones
resulta de vital importància per al progrés
de les classes treballadores, encara que,
això sí, degut a la influència que com a mares, filles, dones, etc...tenen sobre els homes. Per a Tristán, les dones “lo son todo
en la vida del obrero”, el que no deixa de
suposar una crítica a la assumpció de la divisió sexual del treball. Des de un altre punt
de vista, entre els seguidors de SaintSimon
i Owen, es va estendre la idea de que el poder espiritual dels homes s’havia esgotat i
la salvació de la societat sols podia provenir de lo “femení”. En alguns grups, inclús,
es va iniciar la recerca d’un nou “messies”
femení.
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del socialisme utòpic residia en la gran importància que concedien a la transformació de la institució familiar. Condemnaven
la doble moral i consideraven el celibat i el
matrimoni indissoluble com a institucions
repressores i causa de injustícia i infelicitat. De fet, com va assenyalar en el seu
moment John Stuart Mill, sobre ells recau
l’honor d’haver abordat sense perjudicis temes amb els que no s’atrevien altres reformadors socials de l’època.
2. 5. Socialisme marxista
A mitjans del segle XIX, va començar a
imposarse en el moviment obrer el socialisme d’inspiració marxista o “científic”. El
marxisme va articular la “qüestió femenina” en la seva teoria general de la història i
va oferir una nova explicació de l’origen de
l’opressió de les dones i una nova estratègia per a la seva emancipació. Tal i com va
desenvolupar Friedrich Engels en El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), l’origen de la subjecció de les
dones no estaria en causes biològiques (la
capacitat reproductora o la constitució física) sinó socials. En concret, en l’aparició
de la propietat privada i la exclusió de les
dones de l’esfera de la producció social. En
conseqüència, d’aquest anàlisis es segueix
que l’emancipació de les dones anirà lligada al seu retorn a la producció i a la independència econòmica.
Aquest anàlisi, que recolzava la incorporació de les dones a la producció, no va
deixar de tenir nombrosos detractors en
el propi àmbit socialista. S’utilitzaven diferents arguments per a oposarse al treball
assalariat de les dones: la necessitat de

protegir a les obreres de la sobreexplotació
de que eren objecte, l’elevat índex d’avortaments i mortalitat infantil, l’augment de
l’atur masculí, el descens dels salaris...
Però com va assenyalar August Bebel en la
seva obra La mujer y el socialismo, també
es devia a que, a part de la teoria, no tots
els socialistes recolzaven la igualtat de sexes: “No se crea que todos los socialistas
sean emancipadores de la mujer; los hay
para quienes la mujer emancipada es tan
antipática como el socialismo para los capitalistas”.
Per una altra banda, el socialisme insistia en les diferències que separaven a
les dones de les diferents classes socials.
Així, encara que les socialistes recolzaven
tàcticament les demandes de les sufragistes, també les consideraven enemigues de
classe i les acusaven d’oblidar la situació
de les proletàries, el que provocava el trencament dels moviments. A més, la relativament poderosa infraestructura amb la
que contaven les feministes burgeses i la
força del seu missatge calava en les obreres portantles al seu costat. Lògicament,
una de les tasques de les socialistes va ser
trencar aquesta aliança. Alejandra Kollontai, bolxevic i feminista, relata en les seves
memòries algunes de les estratègies des
de la clandestinitat. En desembre de 1908
va tenir lloc en San Petersburg, i convocat
per les feministes “burgeses”, el Primer
Congrés Femení de totes les Rúsies. Kollontai no va poder assistir, perquè pesava
una ordre de detenció sobre ella, però va
poder preparar la intervenció d’un grup
d’obreres. Aquestes van prendre la paraula
per assenyalar l’especificitat de la problemàtica de les dones treballadores i quan es
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va proposar la creació d’un centre femení
interclassista van abandonar ostentosament el congrés.
Tot i així, i a pesar dels seus lògics enfrontaments amb les sufragistes, existeixen nombrosos testimonis del dilema que
es presentava a les dones socialistes. Encara que subscrivien la tesi de que l’emancipació de les dones era impossible en el
capitalisme (explotació laboral, atur crònic,
doble jornada...) eren conscients de que per
als seus camarades i per a la direcció del
partit la “qüestió femenina” no era precisament prioritària. Més bé es considerava
una mera qüestió de superestructura, que
es solucionaria automàticament amb la socialització dels mitjans de producció, i, en el
pitjor dels casos, “una desviación peligrosa
hacia el feminismo”. Tot açò no va impedir
que les dones socialistes s’organitzaren
dins dels propis partits; es reunien per discutir problemes específics i van crear, tot
i que la llei les prohibia afiliarse a partits,
organitzacions femenines. Les bases d’un
moviment socialista femení realment van
ser posades per l’alemanya Clara Zetkin
(1851933), qui va dirigir la revista femenina
Die Gliechhteit (Igualtat) i va arribar a organitzar una Conferència Internacional de
Dones en 1907.
El socialisme marxista també va prestar
atenció a la crítica de la família i la doble
mora, i va relacionar l’explotació econòmica i sexual de la dona. En aquest sentit, es
imprescindible fer referència a la obre que
Kollontai escriu a principis del segle XX. Va
exposar en un primer pla teòric la igualtat
sexual i va mostrar la seva interrelació amb
el triomf de la revolució socialista. Però

també va ser ella mateixa, ministra durant
sols sis mesos en el primer govern de Lenin, qui va donar la veu d’alarma sobre el
nou rumb preocupant que anava a prendre
la revolució feminista en la Unió Soviètica.
La igualtat dels sexes s’havia establert per
decret, però no es prenien mesures específiques, tal i com ella postulava, contra el
que avui anomenaríem la ideologia patriarcal.
2.6. Moviment anarquista
L’anarquisme no va articular amb tanta
precisió teòrica com el socialisme la problemàtica de la igualtat entre els sexes, i
fins i tot s’ha de destacar que un anarquista
de la talla de Pierre J. Proudhom (1809
1865) va mantenir tranquil∙lament postures
antiigualitàries extremes. Aquestes són les
seves paraules: “Por mi parte, puedo decir
que, cuanto más pienso en ello, menos me
explico el destino de la mujer fuera de la familia y el hogar. Cortesana o ama de llaves
(ama de llaves, digo, y no criada); yo no veo
término medio”.
Tot i així, l’anarquisme com a moviment
social va contar amb nombroses dones que
van contribuir a la lluita per la igualtat. Una
de les idees més recurrents entre les anarquistes, en consonància amb el seu individualisme, era la de que les dones s’alliberarien gràcies a la seva pròpia força i esforç
individual. Així ho va expressar, ja entrat el
segle XX, Emma Goldman (18691940), per a
qui poc val l’accés al treball assalariat si les
dones no són capaces de vèncer tot el pes
de la ideologia tradicional en el seu interior.
Així, l’èmfasi posat en viure d’acord amb les
seves pròpies conviccions va proporcionar
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autèntiques revolucions en la vida quotidiana de dones que, orgullosament, s’auto
designaven “dones lliures”. Consideraven
que la llibertat era el principi que ho regia
tot i que les relacions entre els sexes havien de ser absolutament lliures. La seva
rebel∙lió contra la jerarquització, l’autoritat
i l’Estat, les va portar, per una banda i front
a les sufragistes, a minimitzar la importància del vot i les reformes institucionals; per
altra, veien com un perill enorme lo que al
seu parer proposaven els comunistes: la
regulació per part de l’Estat de la procreació, l’educació i la cura dels nadons.
3. TENDÈNCIES TEÒRIQUES DEL
FEMINISME INTERNACIONAL
Despés del repàs històric, hem de fer el
repàs a nivell internacional de les diferents
corrents teòriques.
3.1. Feminisme lliberal
La causa fonamental de la situació de
les dones és l’exclusió de l’àmbit públic.
Subratlla la importància de la participació
en l’espai públic per a superar la situació
de desigualtat i la marginació social de la
dona. Planteja la necessitat de reformar el
sistema per a possibilitar l’entrada de les
dones en l’àmbit públic.
La independència econòmica és imprescindible per aconseguir la igualtat; per a
superar el model tradicional de ser dona,
assumeix el model d’èxit i independència
dels homes.
Algunes dones que es podrien incloure
en aquesta tendència són Florence Nigh-

tingale (18201910, infermera), George Eliot
(Marian Evans, 18191880, novel∙lista), George Sand (Amandie Aurore Lucie Dupin,
Dudevant baronesa, 18041876, novel∙lista).
Feminisme lliberal als Estats Units: en
1966 sorgeix la National Organization of
Women (NOW), que va liderar la lluita per la
reforma de la constitució d’EEUU en el que
fa referència a la igualtat de drets entre els
sexes. Utilitzaven com a argument que la
situació de les dones és de desigualtat, no
d’opressió ni explotació. Assenyalaven que
el problema més greu de les dones és estar
marginades de l’àmbit públic. Per tant proposaven una reforma del sistema, començant per la necessitat de les reformes per a
l’entrada de les dones en el mercat laboral
i en els llocs de direcció política. Agafen la
idea de “allò personal és polític” proposada
pel feminisme radical.
￼￼￼
3.2. Feminisme de la igualtat
També denominat feminisme de la
Il∙lustració o feminisme Modern. La concepció d’igualtat es fonamenta en el concepte égalité de la Il∙lustració; la situació
de la dona és de desigualtat perquè no té
els privilegis dels homes. Dones i homes
tenen les mateixes capacitats intel∙lectuals i la mateixa necessitat d’aconseguir
els seus objectius, per tant, la desigualtat
entre els sexes és conseqüència del model
d’organització social. Planteja la necessitat
de transformar les estructures socials en
estructures igualitàries.
Algunes dones que es podrien incloure
en aquesta tendència són Olympe de Gouges (17481793), Mary Wollstonecraft (1759
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1798), Emmeline Pankhurst (1858
1928),
Jessie Bernard, Celia Amorós, Amelia Valcarcel, Alicia Puleo, Cristina Molina Petit,
Empar Pineda...
3.3. Feminisme socialista
Aquesta corrent unifica les teories del
socialisme i el feminisme. Utilitza les eines
teòriques del marxisme i feminisme en
l’anàlisi de la situació de les dones, defenent la complementarietat d’ambdues teories.
La situació de les dones té les característiques de l’opressió, i proposa el terme
Patriarcat capitalista per explicar la implicació entre el patriarcat i el sistema capitalista. Planteja la necessitat de la revolució
socialista per transformar la situació de les
dones, subratllant la necessitat de relació
entre les organitzacions de dones i la resta
del moviment social. Aquesta corrent inclou l’aportació teòrica que articula la classe, gènere, raça en l’anàlisi de la posició de
subordinació social de les dones (Angela
Davis).
Algunes dones que es podrien incloure
en aquesta tendència són Alejandra Kollontai, Klara Zetkin, Sheyla Rowbotham, Roberta Hamilton, Zillah Eisenstein, Simone
de Beauvoir, Juliet Mitchell, Flora Tristan i
Margarita Nelken.
3.4. Feminisme de la diferència
Basantse exclusivament en l’experiència
del ser dona, independentment de l’home,
de la seva raó i història, proposa un pensament independent a partir de com ca-

dascuna entén la seva pròpia experiència.
Subratlla la necessitat d’organitzar la Cultura de la dona. Es reivindiquen els valors
de la dona, basat en l’especificitat de la
dona com a eina de transformació social,
i no en aconseguir la igualtat en el model
masculí.
La seva pràctica política es basa en la línia teòrica de la “no violència”, i a les dones
que es situen en aquesta tendència se les
coneix com feministes independents.
Algunes dones que es podrien incloure
en aquesta tendència són Victoria Sau i Victoria Sendón de León.
Tot i així, podem trobar tres línies a dintre d’aquesta teoria:
￼￼￼
 - Estats Units: la llibertat de la dona
es basa en la contracultura femenina,
en la que s’exalta lo femení i els seus
valors, i es rebutja lo masculí. Als homes se’ls relaciona amb la cultura i a
les dones amb la natura, i per tant, ser
natura i tenir la capacitat de ser mares
són valors positius. Sols les dones salvaran el planeta perquè des del punt de
vista moral són millor que els homes.
Referent a la sexualitat, la del home pot
ser covard i mortal, mentre que la de
la dona és indefinida, tendra i dirigida
a les relacions personals. L’opressió de
les dones, per tant, és conseqüència de
la negació de l’essència femenina, i, per
tant, s’ha d’incrementar la diferència
entre els sexes. Es nega l’heterosexualitat i proposa el lesbianisme com a alternativa. Aquest pensament ha radicat
en altres moviments similars a l’ecofe-
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minisme de Mary Dalyren.

la Rivolta Feminile i Carla Lonzi escriu
el llibre Escupamos sobre Hegel.

 - França: entén a la dona com “l’altre”.
Mitjançant les tècniques del psicoanàlisi, utilitzen l’anàlisi de l’inconscient per
reconstruir la pròpia identitat femenina;
els seus textos estan plens de referències difícils d’entendre per a les alienes
a la filosofia. Per a aquesta tendència,
el feminisme d’igualtat és reformista al igualar les dones als homes i no
allunyarse del paradigma de dominació
masculí. Les partidàries d’aquesta corrent van fer front al moviment feminista
i van anar als tribunals reclamantse representants del moviment feminista. El
col∙lectiu Psychanalyse et Politique es
crea en la dècada dels 70. Es podrien
incloure a Luce Irigaray, Annie Leclerc i
Hélène Cixous.

3.5. Feminisme de la diversitat o
Feminisme postmodern
També s’utilitza el terme proposat en
Estats Units feminisme de la tercera ola
per designar aquesta teoria feminista sorgida en els anys 80. Critica la utilització
monolítica de la categoria “dona”, atribueix al moviment d’alliberament de la dona
el prendre com subjecte a la dona blanca,
heterosexual i de classe mitjana. Per a
aquesta tendència, l’acció política del feminisme és totalitària i ortodoxa, subratlla
la diferència entre les dones i proposa tenir
en compte altres variables que interactuen
amb el gènere (nació, raça, opció sexual...)

per damunt d’altre tipus d’opressió, i defineix que la violència contra les dones és
l’instrument de dominació que utilitza el
patriarcat. Desenvolupa un treball teòric
sobre les agressions i la violència contra
les dones i les lesbianes.
El feminisme radical als Estats Units
(1967-1975) utilitza com a eines teòriques
el marxisme, psicoanàlisi i les teories del
colonialisme. Aquestes teories fonamenten
alguns del conceptes bàsics del feminisme:
- El patriarcat és el sistema de dominació de sexe, és la base del sistema
de dominació de classe i raça. La lluita
contra el patriarcat és independent, per
sobre d’altres lluites, sent la única garantia de l’alliberament de les dones la
destrucció d’aquest.

pertar la consciència latent, a partir de
l’expressió de la forma en que cadascuna experimenta l’opressió, compartint
la amb la resta de dones del grup.
Per alguns grups feministes radicals
(Redstockings, 1969), la autoconsciència organitza a moltes dones però per a
no fer res, no s’organitzen en una acció
política.
Alguns treballs que fan referència a
aquesta tendència són: Sexual politics
(Kate Millet, 1970), The dialectic of sex:
The case for feminist revolution (Shulamith Firestone, 1970), Alderdi Feminista
PartidoFeminista (recull de les tesis
ideològiques del partit creat al 2002 per
l’organització Lanbroa en Hego Euskal
Herria), La razón feminista (Lidia Falcón,
1981).

3.6. Feminisme radical
 - Itàlia: es denomina pensament de
la diferència. Pren la idea de la pròpia
identitat de França i l’experiència dels
grups d’autoconsciència d’Estats Units.
Parla de que la llei de l’home no és neutral i per conseqüència no té sentit pretendre arreglar la situació de la dona
amb reformes generals o lleis. Consideren que el feminisme reivindicatiu és
victimista, atribuintli no tenir en conte la
diversitat de l’experiència de les dones;
per a la dona no hi ha llibertat ni pensament si no és des de la diferència de
sexe. Davant la legalització de l’avortament, van defensar la despenalització.
El MLD, UDI i altres grups va exigir la
persecució per la via judicial del delicte de violació, tot i anar en contra de la
voluntat de la víctima. Al 1965 es crea el
col∙lectiu DEMAU, al 1970 es proclama

Dones que provenien d’altres moviments socials van donar lloc en la dècada
dels 60 a la tendència denominada Feminisme radical. Respecte al treball que les
dones desenvolupaven en els moviments
socials, Robin Morgan fa la següent reflexió: realitzen els mateixos treballs dins dels
moviments socials que fora, “no som més
que secretàries i ajudants dels homes”.
L’opressió de les dones no és sols conseqüència del sistema social. El sistema
de dominació de les dones és un sistema
específic: els homes defineixen, modelen,
oprimeixen, limiten, sotmeten, dominen i
utilitzen a les dones.
￼￼
Enalteix les qualitats de la dona, dóna
major importància a l’opressió de gènere,
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- L’àmbit privat és l’espai de la dominació patriarcal. Allò personal és polític:
la família i la sexualitat estructuren les
relacions de poder, tenen un caràcter
polític. Basantse en aquesta idea, fonamenta el canvi en la situació de les
dones en la revolució personal de cada
dona, donant més importància a la lluita personal que a la col∙lectiva.
- Les dones són una classe social, i el
gènere és la construcció social de la
feminitat.
- New York Radical Women (1967): proposa els grups d’autoconsciència com
a eina per impulsar la capacitat de lluita de cada dona. L’objectiu d’aquests
grups era provocar la interpretació
política de la vida de cadascuna, des// 55 //

4. PREGUNTES PER AL DEBAT:
- Creieu encertades les definicions de
feminisme?
- Quina definició faríeu com Arran?
- Coneixíeu les diferents tendències feministes?
- En quina tendència creieu que podria
encabirse Arran?
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 PATRIARCAT 
1. EL PATRIARCAT: UNA HISTÒRIA
INVISIBLE
Segurament, per a molts el terme “feminisme” estiga carregat de connotacions
negatives. Però per això, abans de parlar
d’altra cosa, és necessari puntualitzar una
cosa que pot ser és òbvia, però que no ho és
per a molta gent: feminisme no és anar en
contra dels homes, ni tampoc és el contrari
de masclisme. El feminisme és un intent
ètic i un moviment social amb l’objectiu
últim de la desaparició de totes les desigualtats i discriminacions que es donen en
la nostra societat per causa del gènere de
les persones. Feminisme és, per tant, una
lluita per un dret humà fonamental que implica a tothom, dones i homes. No és cosa
només de dones.
I és que, malgrat l’aconseguit per moltes dones en els últims segles, amb la lluita que a algunes va costar la vida; darrere
de tots aquests assoliments d’igualtat de
drets i emancipació per el treball, la nostra
societat continua sent el que vulgarment
s’anomena “masclista”, destinant a la dona
el paper social o “rol” d’objecte sexual junt
amb els de “muller i mare” de tota la vida.
Açò és un gran desavantatge per a les dones perquè, encara en principi ser sexualment atractiva i ser muller i mare poder ser
experiències positives, en la pràctica, el que
redueixin la vida d’una persona només a
això o que es suposi que és un requeriment
previ per a ser o fer altres coses, produeix
discriminació, dependència i insatisfacció.
Això, al contrari, no succeeix en la vida dels
homes, en la que es dona prioritat a l’au-

tonomia i realització personal, mentre que,
en la vida de les dones, encara que per fortuna s’ha aconseguit que puguen ser i fer
altres coses que no tinguen res a vore amb
allò (faltaria més!), en el fons es segueix
pensant que una dona no és “donadona” si
no és atractiva, “parella de” (present o futura) i mare (present o futura).
Anem a fer un repàs ràpid, casi en plan
caricatura i “en negatiu”, del que pot ser la
vida de qualsevol dona:
El “deure” de tota dona, com diàriament
li indica el seu entorn, és atraure, o siga,
resultar atractiva a altres persones (la resposta de les quals, la de les altres persones, no pot controlar, perquè en eixe camp
ella funciona com objecte, no com subjecte, i no pot establir amb eixes altres persones relacions personals, o sigui, de igual a
igual). Pot ser pense que no és així, que en
la vida només cal ser bona persona; aviat
descobrirà que això no és suficient. Si s’esforça i surt endavant en els seus estudis, es
tirarà fama d’”intel∙ligent” i només l’apreciaran els seus professors perquè, encara
que no ho parega, inconscientment els professors i companyes de classe començaran
a tenir gelosia d’una noia llesta. Aquestes
mateixes companyes, la publicitat, les revistes, el cinema, la televisió...la convenceran dia rere dia de que no és suficientment
bonica, segons les models de passarel∙la.
Si aconsegueix tenir èxit en allò de ser “realment atractiva”, sap que està condemnada a perdre el que haja aconseguit en eixe
medi, i a patir, quan l’edat comence a deixar
les seves petjades. Si fracassa en la relació
de parella li faran sentir que ha fracassat
totalment en la vida. I si no s’emparella i
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roman soltera, també la faran sentir fracassada com a dona. Si s’emparella i deprés es trenca la relació, encara l’aparent
enduriment d’algunes dones en l’actualitat,
que van de “llobes” o “trencacors”, patirà
molt més que la majoria dels homes en
eixa situació. Si vol mantenir la seva relació
de parella li diran que deu renunciar al seu
Jo individual en honor de la concòrdia i la
“submissió”. Li diran que “té que ferli feliç”
i creurà que el seu amor pot “fer que canviï”, quan la felicitat d’ell depén fonamentalment d’ell i, si decideix canviar, ho farà
com tots i totes, per propi interés, no per
sacrifici per ella. Si es proposa tractar als
homes com ells tracten a les dones, s’endurirà i es farà mal a ella mateixa. Si no té
fills, li faran sentir que no ha arribat a ser
una “vertadera dona”; si els té, pot quedar
condemnada a passar llargs períodes de
la seva vida reclosa a casa amb les criatures, i recaurà en ella la responsabilitat
quasi exclusiva de qualsevol problema que
puguin tenir (es disculpa al pare, es culpa
a la mare). Quan creixi, la podrà acusar de
ser una mare “castradora” per haver passat tants anys de la seva vida centrada en
ell (o si arriba a tenir un avortament, natural o provocat, tindrà que carregar amb
aquesta penalitat pràcticament en solitari,
i continuar endavant). Pot ser que trobe satisfacció en un treball, si l’estructura empresarial masculina li permet accedir a un
treball que valga la pena, però en aquest
cas és provable que acabe sense tenir una
altra cosa que el seu treball perquè, per a
mantenirlo, lo normal és que tinga que posar la seva carrera per davant de la seva
parella o dels seus fills, i això no s’accepta
en una dona. És fàcil que, com a dona, dega
suportar més que els homes les estretors

econòmiques, el treball pesat i monòton i
la soledat (llocs de treball “reservats” per a
les dones solen ser menys creatius i tenen
sempre sous més baixos). Si hi ha malalts
en la família, li tocarà cuidar d’ells. I, especialment si viu sola, es suposarà que assumeix automàticament i en exclusiva la responsabilitat i el treball de cuidar dels seus
pares quan aquests són massa majors. I
quan ella sigui major, segurament també li
tocarà seguir cuidant físicament de la seva
parella (estigui malalt o no), perquè “ell”, ja
es sap, no “sap” organitzarse ni fer res de
la casa ni res d’”això”. Si és àvia, és possible que habitualment li deixen els nets
al seu càrrec durant llargues hores, per a
que faci d’escola bressol i els seus pares
se’ls puguen treure de damunt sistemàticament, amb l’excusa de la falta de diners
(però sense renunciar a certs luxes que, pel
que sembla, estan per davant del temps de
l’àvia!), les moltes ocupacions i “per a que
gaudeixi d’ells”. En el fons de tot lo anterior estarà, probablement, l’experiència
més amarga de la majoria de les dones;
la de l’amor no correspost: la dona aprén
des de petita que els éssers amats deuen
ocupar el centre de la seva vida, però ella,
en canvi, deu acceptar que no sempre és el
primer per a ells. I, per últim, experimentarà el “malestar sense nom” que suposa la
sensació d’impotència per tot lo anterior, la
sensació de que tot el món actua com si no
passara res, com si totes aquestes insatisfaccions foren al∙lucinacions d’una...
Segurament hi haurà qui pense que açò
és una gran exageració. I és veritat que
s’han carregat les tintes en la descripció
d’aquest panorama desolador, però més
tenirho present perquè, o es transforma la

// 57 //

*

*

LLIBRETDEFORMACIÓ _

_LLIBRETDEFORMACIÓ

societat de sobte, per art de màgia, en els
propers anys o, desgraciadament, les que
ara són adolescents es trobaran amb molt
d’açò en la seva vida.
Com deia Adrienne Rich, una feminista,
en els anys setanta, al igual que als xiquets
negres els seus pares els avisen de que,
encara que les lleis diguen que son iguals
que els blancs, en la pràctica van a patir
múltiples mostres de racisme, també és
precís avisar a les dones de que, encara
que les lleis i la gent diguen que som iguals
(el “miratge de la igualtat”) en la pràctica
qualsevol dona es trobarà amb múltiples
mostres de discriminació i barreres pel fet
de ser dona. Barreres i discriminacions que
un home no té que superar (el homes, si
simplement es deixen dur per la corrent
social, no resulten perjudicats aparentment, però tenen també l’obligació moral, a
lo millor molt major, d’enfrontarse a tot allò
si volen arribar a ser vertaderes persones).
El feminisme no és aigua passada, perquè seguim necessitant canviar esta espècie de condemna que pesa sobre el destí de
les dones per ser dones.
La gent sol utilitzar l’expressió “societat
masclista” per a referirse a tots aquests
condicionants que tenen que patir les dones. Però el que habitualment s’anomena
“masclisme” no és més que la punta de
l’iceberg de tota una organització social
profundament discriminatòria amb les dones, que s’anomena Patriarcat. És a dir, que
el sistema patriarcal implica molt més del
que habitualment s’entén per masclisme.
La utilització de la paraula Patriarcat

(en el sentit d’estructura social masclista)
està poc generalitzada perquè, desgraciadament, vivim encara en una societat que
es nega a mirar al davant i reconèixer totes
les manifestacions i implicacions de la desigualtat femenina. Un símptoma de que no
es vol reconèixer la situació de desigualtat
real de les dones és, precisament, la falta
de divulgació i comprensió del terme Patriarcat, així com el desprestigi que ha patit la paraula feminista o feminisme. En la
nostra societat occidental, ser masclista ha
començat a estar mal vist, i els mecanismes del patriarcat s’han tornat més subtils
o solapats i s’amaguen sota justificacions
(encara que en el fons són sempre les mateixes).
Una gran majoria d’homes i moltes dones continuen contribuint de manera conscient o inconscient al manteniment del
sistema patriarcal. I el primer mecanisme
que utilitzen uns i altres és el de negació o
ocultació de la realitat, el mecanisme del
silenci, de la invisibilitat, de no anomenar a
les coses pel seu nom, “el que no s’anomena no existeix”. Qui ha escoltat algun cop la
paraula Patriarcat en televisió? Altres minimitzen el fenomen i els seus efectes: “no és
per a tant”, “ja sabem que hi ha masclisme,
però inventarse una nova paraula i donarli
tanta transcendència és una exageració”.
Però no ho és: amb aquesta paraula, el
Patriarcat, designem una estructura social
jeràrquica, basada en un conjunt d’idees,
prejudicis, símbols, costums i inclús lleis
respecte a les dones, per la que el gènere masculí domina i oprimeix al femení.
A lo millor aquests termes, “dominar”,
“oprimir”, poden parèixer excessius, perquè sonen a una especie de “conspiració
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universal” contra les dones. I si hi ha una
conspiració deuria haver uns conspiradors
culpables i, en aquest cas, no pareix que hi
haja cap grup concret d’homes en alguna
part organitzant i dirigint el complot contra les dones. Però es que el Patriarcat és
una estructura que està per damunt de les
persones, encara que cada persona (home
o dona) posa el seu granet de sorra, major
o menor, per a que aquesta estructura es
mantinga.
Al parlar del patriarcat no es busquen
culpables, sinó que es tracta de comprendre per què passen moltes de les coses que
lis passen a les dones. I als homes, Encara
que podem dir, per una banda, que la societat és la suma de les actuacions de cadascú
dels individus que la composen, per altra
banda també és veritat que les estructures
socials influeixen en el comportament individual, a vegades condicionantlo molt fortament. Aquí no es sap ben bé què és abans,
si l’ou o la gallina, la estructura social o el
comportament individual. Però aquesta és
la diferència entre masclisme i Patriarcat:
mentre que el masclisme és una actitud i
una conducta (individual o col∙lectiva), el
Patriarcat és tota l’estructura social en la
que molts factors s’entrellacen i reforcen
mútuament per a fer possibles les actituds
i conductes masclistes: categories conceptuals, esquemes de percepció, univers simbòlic, lleis, costums, institucions, organització econòmica, educació, publicitat, etc.
Algunes manifestacions externes de
l’estructura o sistema Patriarcal s’han
convertit en evidents per a la majoria de la
gent, gràcies a la feina de denúncia continuada per part de moltes dones. Així, reconeixem les estructures patriarcals en la

discriminació salarial per causa de gènere,
en la violència conjuntural o en l’assajament sexual en la feina. Però aquestes manifestacions externes hi ha qui pensa que
són coses i casos puntuals que estan lluny
de nosaltres, que en la nostra vida quotidiana no tenen incidència. Però el Patriarcat
apareix fins i tot en els detalls més nítids de
la nostra vida diària.
En el sistema Patriarcat, s’assigna a la
dona un determinat estereotip, paper social
o “rol” subordinat a l’home, que condiciona
la vida sencera de les dones, del que lis és
molt difícil escapar i que és profundament
discriminatori. I per a reforçar el sistema,
la gent sol dir que una dona és més “femenina” quan més es cenyeix a les característiques prefixades d’aquest rol definit pel
sistema patriarcal.
És difícil resumir els múltiples aspectes
sota els quals es manifesta el Patriarcat.
No es sap per què, en algun moment de
la prehistòria es va començar a construir
aquest sistema de dominació dels homes
sobre les dones que ha arribat a ser tan
universal (al llarg del temps i en totes les
parts del món) que molta gent pensa que
és “natural”. Però igualment molta gent
pensava fins fa relativament pocs anys (en
comparació amb la història de la humanitat) que l’esclavitud o la divisió jeràrquica de la societat en classes socials eren
també coses “naturals”. D’aquí la falta de
consciència generalitzada, la falta de conceptualització i divulgació del terme Patriarcat.
L’existència del sistema Patriarcal explica inclòs que els homes amb les millors

// 59 //

*

*

LLIBRETDEFORMACIÓ _

_LLIBRETDEFORMACIÓ

intencions no
sexistes es veuen atrapats,
molts cops inconscientment o contra la
seva voluntat, en actituds i comportaments
discriminatoris contra les dones. En aquest
cas no es pot dir que aquests homes en
particular, individualment, siguin masclistes; és el Patriarcat qui condiciona la seva
conducta. I també s’ha dit que moltes dones
continuen contribuint, de manera conscient
o inconscient, al manteniment del sistema
Patriarcat.
Però hi ha una diferència entre els perjudicis que pateixen dones i homes per culpa del Patriarcat: la diferència és que els
homes resulten beneficiats global i personalment en el balanç de poder. Establint
un paral∙lelisme, encara que les riqueses
impedeixin als rics gaudir d’algunes coses
bones de la vida, qui estan realment perjudicats per la desigualtat són els pobres. I
qui té més poder (en el cas del Patriarcat,
els homes) té major responsabilitat moral i
deuria tenir inclòs major interés per fer que
les coses canviïn, però a la vegada té més
“interessos” en contra.
Al ser una construcció social, els aspectes més visibles del sistema patriarcal són
manifestacions socieconòmiques:
En primer lloc està la reducció del paper social de la dona i del home a determinats estereotips. En el cas de la dona, les
característiques essencials de l’estereotip
femení ja han sigut anomenades.
Una dona que vulgui ser reconeguda
com a tal en la societat deu acceptar ser,
i comportarse com, objecte d’atracció sexual; la “donadona” deu dedicar les seves

energies a aparèixer davant els ulls de la
resta, d’una manera o altra, com objecte de
desig; encara que aquest “atractiu” doni a
la dona el poder de la “seducció”, dit poder
és enganyós i efímer: quan, per l’edat, vaja
perdent el seu “atractiu”, la dona sentirà
que està perdent la seva identitat.
La seva vida deu construirse sempre en
referència a un home, es a dir, la seva vida
no té sentit si la dona no és, o anhela ser,
“parella de” algú (és diferent de la necessitat que tots els éssers humans tenim de
relació íntima i de compartir les nostres vides amb altres).
Una dona no ho és tot si no és mare,
però, a més, no de qualsevol forma sinó la
mare que fa dels seus fills el centre de la
seva vida.
L’estereotip femení inclou a més molts
altres trets secundaris o derivats d’aquells
essencials. Pràcticament qualsevol aspecte de la vida de la dona està subordinat, de
prop o de lluny, a complir adequadament
els caràcters anteriors. En particular, la
consideració (en general, inconscient) de la
dona com a objecte de propietat o de transició “simbòlica” té múltiples implicacions
en aspectes que, aparentment, no estan
relacionats amb açò, per exemple, que la
dona dega ser “fràgil” física i anímicament;
que quede mal que la dona siga “més” que
la seva parella (més alta, més major d’edat,
que tingui més sou, més títols acadèmics,
més càrrecs, més intel∙ligència, més força...); que, en la parella, es reserven per
a l’home aquelles activitats o tasques que
impliquen certa rellevància social (ser “el
cap de família” per defecte, decidir quin
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cotxe comprar, etc.)
Conseqüència de lo anterior és la disponibilitat, la dedicació i distribució del
temps de les dones: mentre que els homes
disposen de, i dediquen, prou temps (en el
seu treball i fora d’ell) als seus interessos
o aficions personals i estan predisposats a
que aquestes aficions o interessos tinguin
que vore amb la comprensió o acció sobre
les coses o el món, les dones consumeixen
el seu temps casi al 100% entre un treball
remunerat limitat (si el tenen) i el treball
domèstic i de cura d’altres; i se les predisposa des de petites per a que el poc o
molt temps lliure que lis quede ho empren
en “arreglarse”, en “anar de compres” o
en ocuparse i preocuparse casi obsessivament per les relacions afectives, per lo que
no lis queda temps ni interés per aprendre
sobre les coses i el món que les envolta,
augmentant així el perjudici masclista de
que les dones “no saben” o “no entenen”
de lo important.
La falta d’independència econòmica: la
majoria de les dones és “menor d’edat”
en lo que es refereix als diners i no pot
plantejarse viure pel seu compte, bé per
falta d’ingressos, bé perquè els ingressos
que té són baixos o procedents de treballs
precaris, inestables o a temps parcial. Un
indicador molt expressiu de la falta d’independència econòmica de les dones és
la dada de que, de tots els crèdits concedits pels bancs a persones de tot el món
en l’any 2000, només un 3% van ser per a
dones.
La divisió del treball en general segons
el gènere: aquesta divisió fa que les dones

carreguen amb tot el treball no remunerat
(treball domèstic i de cura de persones). A
l’Estat espanyo, al 2001, només el 30% de
les dones en edat laboral tenien un treball
remunerat i només un 10% més (fins arribar al 40%) estaven apuntades com a aturades buscant activament treball. O sigui,
que la població femenina considerada “activa” per a les estadístiques no passa del
40% de les dones. Què passa amb el 60%,
es rasquen la panxa? Doncs no: a l’Estat
espanyol s’ha comptabilitzat en termes
monetaris, per a l’any 1999, el treball no remunerat (domèstic i de cures, que realitzen
tant les dones “actives” com “no actives”)
resultant que el treball no remunerat és, en
termes monetaris, el doble del total del treball remunerat fet per homes i dones. Les
dones, per tant, treballen moltíssim més i
cobren moltíssim menys.
La divisió del treball remunerat segons
gènere: per a les dones es reserven els
llocs o tasques remunerades de “baix perfil” o de “perfil assistencial”. Hi ha professions “de dones” i professions “d’homes”.
Segueixen havent, per exemple, poques
enginyeres i moltes infermeres. Una mateixa professió queda valorada o devaluada
segons la faci un home o una dona i, inclòs,
les professions es devaluen en consideració social quan passen a ser desenvolupades majoritàriament per dones. A més,
es prefereixen a les dones per als treballs
rutinaris, detallistes o monòtons.
De banda del que diga la llei, les estadístiques diuen que els salaris de les dones segueixen sent més baixos que els dels
homes, al igual que la responsabilitat. Per
altra banda, com es suposa que les dones
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“necessiten” temps personal per ocuparse
de “la llar i dels xiquets”, les dones ocupen
la majoria dels contractes a temps parcial
pel que, com ni l’Estat ni ningú lis paga el
treball domèstic i/o de cures, els ingressos
totals de les dones són encara més baixos.

Les expectatives del món laboral respecte del comportament dels homes i les
dones: els homes deuen tenir disponibilitat total de temps i ment per al seu treball o empresa, el que implica que darrere d’ells ha d’estar sempre “la dona” per
encarregarse de “la llar i els xiquets”. Les
dones es suposa sempre que no aspiren
a més en el treball perquè es deuen a la
seva família i no es plantegen altres metes, pel que se les sol deixar en llocs de
treball, d’una manera o altra, secundaris.
D’aquesta manera, el món de l’empresa es
converteix en el principal bastió actual del
patriarcat.

ques” les fan els homes.
La intromissió sense permís dels homes en la intimitat de qualsevol dona. Fins
al més mequetrefe pot mirar impertinentment de dalt a baix o ficarse amb una dona
pel carrer o malbaratar paternalisme per
anar de salvador i arreglarli la vida a ella,
sense que ningú ho haja demanat. Els estudis mostren, a més, que les dones experimenten molts més contactes físics no
sol∙licitats en espais públics que els homes
(carícies o palmades en les galtes o espatlla, ser agarrades pels homes o per la cintura...). Encara que alguns d’aquests “piropos” o “cortesies” poden arribar a afalagar,
en general són una mostra de la intromissió sistemàtica dels homes en la intimitat
de les dones.

El “sostre de vidre”. Encara quan les dones ascendeixen a les altes jerarquies de la
política, l’administració o les empreses, es
queden sempre a un pas dels nivell reals de
decisió o poder. Quantes dones hi ha en els
consells d’administració o en els consells
de direcció de les grans empreses? Les que
aconsegueixen traspassar aquest “sostre”
són sempre una minoria: per què? A quin
preu?

La violència domèstica o de gènere,
l’assajament sexual i la violació. Encara
que aquestes pràctiques pareixen ser cada
cop més rebutjades en la nostra societat,
continua havent massa casos i amplis sectors de la població que, d’una manera o
altra, la justifiquen. Així queda reflectit en
determinades sentències judicials que troben atenuants d’aquests actes en la “provocació” d’una faldilla, o determinats recolzaments que han rebut del seu partit polític
càrrecs públics condemnats per delictes
d’assajament.

El consumisme. S’ensenya a les dones a
“anar de compres” com a passatemps i així
no encarregarse d’altres coses. La publicitat va dirigida majoritàriament a fomentar
el consumisme de les dones. Això sí, les
dones fan les compres rutinàries però les
compres socialment “importants” o “tècni-

Els embarassos no desitjats i l’avortament provocat/induït. Els desitjos o les
condicions de les dones en les relacions
sexuals continuen sense ser ateses pels
homes, qui continuen pensant que és obligació de la dona el “estar protegida” i no
prestar atenció alguna al tema dels anti-
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conceptius o a la pràctica de les relacions
sexuals, satisfactòries per a les dones, que
no impliquen necessàriament el coit. Igualment encara són moltes les dones que,
sense desitjar
ho, tenen que recórrer en
solitari la penosa experiència d’un avortament provocat, o al contrari, bé per falta de
recolzament del pare o la família, o pel seu
desenteniment o abandó.
L’aclaparant vigilància sanitària sobre
les dones. Tota persona té dret a atenció
sanitària. Però sota la justificació de “medicina preventiva” es sotmet molts cops a
les dones a un irracional habitual control
mèdic i tractes paramèdics moltes vegades
degradants. L’embaràs i la menopàusia, i el
malestar psíquic que a vegades els acompanya, es consideren i diagnostiquen com
malalties. Les embarassades i les menopàusiques resulten així tractades, en el millor dels casos, amb una forta dosi de paternalisme. El permanent “control” mèdic
i les campanyes de prevenció amb escassa
justificació científica converteix a les dones
en cobais de tractaments dolorosos o amb
efectes secundaris desconeguts com les
esterilitzacions massives sense consentiment, les teràpies hormonals amb estrògens o les mamografies generalitzades i
indiscriminades.
L’escandalós negoci dels cosmètics i la
cirurgia estètica. És escandalós com la publicitat i els medis de comunicació retroalimenten un mercat multimilionari que es
basa en el foment i l’explotació del sentiment d’inseguretat de les dones amb el seu
físic i en el tractament de les dones com a
objectes. Al parèixer, en el 2001, en tot el
món, es va gastar moltíssim més (de l’ordre

de dues a tres vegades més) en implants
de pit que en investigació de l’Alzheimer:
en conseqüència, els científics prediuen
que per al 2030 hi haurà un gran nombre
de dones amb grans pits però incapaces de
recordar per a què serveixen.
L’existència de la prostitució és una altra
senyal del Patriarcat. Encara que existeixi
prostitució masculina, la prostitució és essencialment femenina i no seria possible
si: primer, no existira la gran diferència de
poder (econòmic i vital) entre homes i dones, i, segon, si no es donara la reducció
de les dones a objectes sexuals per culpa
de l’estereotip que ja s’ha anomenat varies
voltes.
Les anteriors manifestacions socials del
Patriarcat tenen el seu reflex a nivell psicològic:
Falta d’autoestima en les dones, induïda per l’educació i l’entorn. Açò es tradueix
en una permanent actitud de resignació,
de “sacrifici” mal entés, de buscar permanentment l’aprovació dels demés (especialment dels homes), no tenir confiança en les
pròpies forces, estar permanentment insegures de sí mateixes, sentirse culpables del
que li passe a altres...
Falta d’expectatives d’assoliment i limitació dels propis interessos en les dones.
Com les experiències i la confiança que
una tinga en les seves pròpies forces són
condicions per assolir el que una es proposa, a les dones se les educa per a que
no es proposen coses, per a que redueixin
les seves expectatives, per a que es conformen amb el que els toqui i inconscientment
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“optin per la seva família” i es plantegen
altres metes. Per altra banda, es fomenta
a les xiquetes la falta d’interés per les coses, mentre es potència el seu interés casi
exclusiu per les relacions interpersonals:
d’aquesta manera, les dones en general
manquen d’interés, d’estratègia i de temps
per a investigar i aprendre de les coses i del
món i tendeixen a centrarse exclusivament
en les relacions (l’altra cara d’açò és la incapacitat i la falta d’interés i estratègia dels
homes amb les relacions interpersonals).
“Por a la llibertat” i dependència psicològica dels homes: s’inculca a les dones
el sentiment de ser incapaces o “inútils”
de fer moltes coses i que, per tant, deuen
deixarles en mans dels homes ”ell és qui
ho sap, ell és qui pren les decisions importants”tot sota el miratge de l’home fort i
protector. Exercir la pròpia llibertat exigeix
gran responsabilitat i esforç, pel que moltes dones, al estar en inferioritat de condicions, opten per tirarse a les espatlles
d’un home que les diga el que tenen que
fer. D’ahí també que es diga que les dones
“s’aprofiten” dels homes: elles per sí soles
no poden fer front a la vida en inferioritat
de condicions.
Insatisfacció permanent amb el propi

cos. Sempre pendents de tenir èxit en el
món de l’”atractiu”, mentre que les dones
estiguen preocupades i ocupades en aprimar, aplicarse cremes, vestir a la moda o
operarse els pits o el nas, no es preocuparan ni s’ocuparan d’altres coses més profitoses per a elles mateixes.
Sentiment permanent de debilitat i inseguretat física. Moltes dones són més

fortes que molts homes i, segons les estadístiques, els homes pateixen molts més
delictes de violència que les dones; però,
des de petites es fica la por sol a les dones
front a l’eventualitat d’un atac violent (especialment amb la violació), no es fomenta
la seva educació física i la seva competitivitat, creix la seva debilitat fentli dur roba i
sabates “a la moda” que impedeix moure’s
amb agilitat, se les ensenya que ser femenina és tenir por inclòs als ratolins, qualsevol “mico” pot acoquinar a una dona. En
conseqüència les dones deuen tancarse en
casa.

destacades, amb el que es transmet subliminalment el missatge de que les dones
són incapaces i s’impedeix que les noves
generacions trenquen amb eixa idea del
inconscient col∙lectiu. Altres interpretacions “tenen truco”; per exemple: quan en
història es parla del sufragi universal en
les democràcies occidentals, s’està parlant
de la generalització del vot a tots els homes majors d’edat. O quan s’estudien els
moviments socials dels segles XIX i XX no
apareix el feminisme per cap lloc, com si
no hagués sigut un dels moviments determinants del canvi social en aquests segles.

El “malestar sense nom”: el conjunt de
contradiccions i inassolibles requeriments
socials i psicològics als que està sotmesa
qualsevol dona pel simple fet de ser
ho
genera el que s’ha arribat a anomenar el
“malestar sense nom”, que és una espècie
de tensió o estrés permanent unit a un sentiment reprimit d’insatisfacció, ira i impotència per la seva situació. Aquesta és una
de les causes de que, estadísticament, les
dones siguin més propenses a la depressió que els homes. La invisibilitat d’aquest
malestar retroalimenta, a més, la creença
general en el “histerisme” de les dones
com un tret “innat” del seu caràcter.

El funcionament i l’estructura de la família: com els fills tendeixen a aprendre i
reproduir els rols interpretats pels seus
progenitors, és precís que les noves generacions de xiques i xics seguin conscients i
facin l’esforç per trencar amb això; com açò
és difícil, els rols es perpetuen de generació en generació.

Tot aquest estat de coses es transmet de
generació en generació i es manté a través
del conjunt de mecanismes culturals:
’educació reglada androcèntrica. Tots
L
els grans noms que s’estudien en la història, la literatura, l’art i la ciència són homes;
no es dona rellevància a les poques dones
que han pogut destacar i no s’expliquen les
causes de que hi haja tantes poques dones
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Transmissió i foment dels estereotips

pels mitjans de comunicació i la publicitat.
Tot un núvol de programes i premsa “rosa”
o “especial per a tu, dona” (dirigits a les
dones), així com els programes i la premsa
“esportiva”, i la pornografia (dirigits exclusivament als homes) contribueixen igualment a la transmissió i foment dels estereotips femení i masculí.
La ciència i la tecnologia, l’art i la literatura. Encara es tendeix a pensar que
aquestes manifestacions culturals són
neutres o asèptiques en termes de gènere, la veritat és que també estan impregnades de valors masculins i col∙laboren en
la transmissió i foment dels estereotips de

gènere. Per exemple, per què no s’investiguen fàrmacs anticonceptius masculins? O
per què els directors d’orquestra continuen
sent directors i no directores? Per què no hi
ha dones entre els grans arquitectes, pintors o escultors?
La religió. Contribueix a mantenir tots
els prejudicis misògins i la idea de la dona
sempre dependent i subordinada a l’home,
a través de la seva influència en la nostra
cultura (imatge masculina de Déu o deus)
i a través de les pròpies estructures de poder, tant de les esglésies cristianes, a l’Estat espanyol, en particular, la catòlica, com
de les grans religions en general.
Els esquemes de percepció i l’univers
simbòlic. L’antropologia i sociologia actuals
estan d’acord en que veiem el món a través
d’una serie de “categories” conceptuals i
esquemes de percepció que ens serveixen
per estructurar la realitat. Igualment l’univers simbòlic determina la nostra percepció i comprensió del que ens envolta. Doncs
bé, tant els esquemes de percepció i les
categories conceptuals com el nostre ordre
simbòlic identifiquen el món de l’home com
el món en sí, pel que l’univers masculí està
en la nostra ment com alguna cosa invisible
o neutra, mentre que lo diferent, lo altre, el
que és precís significar, és lo femení que,
en aquest sentit, es surt de la “norma”. El
sexisme del nostre ordre conceptual i simbòlic es manifesta especialment en el llenguatge. Molta gent es burla d’açò i diu que,
per exemple, és una ximpleria utilitzar “els/
les” o l@s, o utilitzar el plural femení com
genèric. El llenguatge conforma la nostra
manera de pensar i l’estructura masculina
del llenguatge influeix més del que sembla
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en el manteniment dels prejudicis patriarcals.
Lo típic dels dominadors és que aconsegueixen fer que es reconegui inconscientment com universal la seva manera de
ser particular. La desigualtat entre homes
i dones és un exemple paradigmàtic d’açò.
Tots/es estem en contacte amb eixa desigualtat, per el que el descobriment del
mecanismes i estructures que la propicien
poden ser un esperó permanent per descobrir els mecanismes i estructures que
propicien altres moltes desigualtats.
En aquest sentit, s’ha de ressaltar que
l’estructura patriarcal es mescla amb altres estructures socials, com l’estructura
de classes. Es pot reconèixer el sistema
patriarcal tant entre els rics com entre els
pobres. Hi ha qui pensava que el patriarcat desapareixeria en una societat sense
classes socials, però l’experiència dels estats comunistes mostren que cada home
s’apropia i encarna els valors del patriarcat, conservant els prejudicis i pretensions
encara que canviï el sistema de classes.
Per tant, el trobar una societat més igualitària té molts fronts oberts complementaris: lluitar per la desigualtat de la dona
és complementari de lluitar per reduir les
diferències entre classes, però no és el mateix.
Per últim, assenyalar que ha sigut el
feminisme qui ha posat de manifest fins
a quin punt allò personal és polític. O el
que és el mateix, fins a quin punt és difusa la frontera entre l’ètica personal i l’ètica
col∙lectiva, entre lo moral i lo polític. Els
nostres comportaments quotidians, inclòs

en la taula o en el llit, poden apuntalar o
minar el sistema patriarcal: l’opció personal per una d’aquestes alternatives és també una opció política.
2. SISTEMA PATRIARCAL
Fins que la teoria feminista ho va redefinir, es considerava el patriarcat com el
govern dels patriarques, d’ancians bondadosos que degut a la seva saviesa tenien
autoritat. De fet, aquesta és la interpretació que encara fa de la paraula la RAE.
Però a partir del segle XIX, quan comencen
les teories que expliquen que l’hegemonia
masculina en la societat és una usurpació,
s’utilitza el terme patriarcat en el sentit
crític. Com hem dit abans, és el feminisme
radical, a partir dels anys 70 del segle XX,
qui utilitza el terme patriarcat com a peça
clau en els seus anàlisis de la realitat. Una
de les definicions més completes és la
que dona Dolors Reguant: “És una forma
d’organització política, econòmica, religiosa i social basada en la idea d’autoritat i
lideratge de l’home, en la que es dona el
predomini dels homes sobre les dones; del
marit sobre la muller; dels avis sobre els
joves i de la línia de descendència paterna
sobre la materna. El patriarcat ha sorgit
d’una presa de poder històric per part dels
homes, que s’han apropiat de la sexualitat i
reproducció de les dones i del seu producte, els fills, creant al mateix temps un ordre
simbòlic a través dels mites i la religió que
ho perpetuen com a única estructura possible”.
Analitzar el patriarcat com un sistema
polític va suposar vore fins on s’estenia el
control i el domini sobre les dones.
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Entenem el sistema patriarcat, per tant,
com un sistema de relacions basades en
la dominació. No només com la dominació
de l’home sobre la dona, sinó també com
la dominació de l’home sobre els fills, sobre altres homes o sobre la terra. És doncs
un sistema d’organització social basat en
la coerció d’una part de la població sobre
tota la resta, un sistema de símbols, institucions i relacions que es retroalimenta,
es transforma i controla el curs del temps.
Basantnos en les aportacions teòriques
de Victòria Sau, l’estructura del patriarcat
es defineix mitjançant 3 grans opressions
i una il∙lusió:
Primera: opressió exercida sobre les
dones, anomenada matricidi.
Segona: opressió exercida sobre els
fills, anomenada filicidi.
Tercera: opressió que s’esdevé entre
els barons per encapçalar el poder,
anomenada fratricidi. 
La quarta pota del patriarcat és el parricidi, que es tracta de la renovació puntual de barons dominants, que creen la
falsa il∙lusió que el patriarcat ha caigut,
que és vulnerable.
Centrant
nos en els mecanismes que
permeten l’opressió del patriarcat a la
dona, es poden dividir en:
 lements de dominació simbòlica: ens
E
trobem en una societat dominada per
una moral judeocristiana que utilitza la
repressió sexual de la dona com a me// 67 //

canisme clau per a la seva subjugació,
imposant
li una sexualitat únicament
destinada a una funció reproductiva,
que condueix a les dones a la maternitat com a culminació de la seva feminitat. De la mateixa manera es produeix
la normativització de la heterosexualitat com a garantia de manteniment de
la finalitat maternal i com a control de
la sexualitat femenina.
 lements de dominació econòmica: els
E
sistema econòmic patriarcal divideix el
treball en treball productiu i reproductiu atribuït cada àmbit a un sexe. A més,
aquests dos àmbits es jerarquitzen i un
es valora mentre que l’altre s’invisibilitza. L’expressió d’aquesta invisibilització
és la noremuneració o precarització del
treball reproductiu, atribuït a l’univers
femení. La simbiosi entre capitalisme
i patriarcat perpetua un accés desigual
als mitjans de producció i als recursos,
la qual cosa genera dependència econòmica i vulnera la seva potencial autonomia.
 lements de dominació política: el paE
triarcat crea una divisió entre àmbit
públic i àmbit privat, on l’àmbit públic
és l’espai de presa de decisions que
afecten a la societat, l’àmbit de l’acció,
i és l’àmbit socialment valorat que a la
vegada s’atribueix a l’univers masculí.
L’àmbit privat, que s’atribueix en canvi
a l’univers femení, es concep com l’espai propi de les activitats reproductives
i com un espai invisible i passiu.
 lements de dominació social: el patriE
arcat atorga a cada sexe uns rols, que
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és el que anomenem rols de de gènere,
que creen uns estereotips al voltant de
la dona i l’home i que permeten a cadascun dels individus l’acceptació dels
elements que hem dit anteriorment
mitjançant la creació d’identitats pròpies per a cada sexe.

desembre de 1948.

Institucions patriarcals: totes aquestes dominacions es mantenen a través
d’institucions com la família, l’església,
el matrimoni, l’amor romàntic o la llei,
que s’encarreguen de mantenir l’ordre i
els valors patriarcals.

Al ser una institució inscrita però no escrita de la mateixa manera que ho ha sigut
el Codi d’Hammurabi, el Decàleg, el Coran
o les Constitucions dels països moderns,
no prevaleix en la memòria col∙lectiva universal. És a dir, queda ivisibilitzada la seva
existència i, per tant, s’inhibeix de la memòria i de la seva labor educativa.

2.1. Explicació abreviada del Patriarcat
(text de Dolors Reguant).
L’ordre patriarcal crea una impostura
basada en el principi de l’absolut masculí
(únic, sol) on s’exclou a la dona. Per conseqüent, el registre del passat de la raça
humana que s’ha escrit i interpretat és sols
un registre parcial, ometent el passat de la
meitat de la humanitat. Les dones també
han “fet història”, encara que no hi haja
registre d’aquesta, més enllà del que en
l’actualitat les dones han rescatat. A les
dones se les ha exclòs sistemàticament de
la feina d’elaborar sistemes de símbols, filosofies, ciències i lleis.
Hi ha que subratllar que en l’actualitat
existeixen diferents graus d’opressió patriarcal substancialment diferents segons
l’evolució i desenvolupament de cada societat en la història i que té paral∙lelisme
en la major o menor acceptació i respecte
de “La Declaració Universal dels Drets Humans” aprovada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de

Dins de l’anàlisi del Patriarcat hi ha quatre obvietats importants a descriure:
 l patriarcat no està ESCRIT en la
E
nostra societat.

D’aquesta manera, la paraula i concepte
“Patriarcat” es exclosa del llenguatge habitual. Casi mai està en boca de filòsofs, polítics...i és, precisament, perquè no forma
part de la convenció.
El feminisme és l’antítesi del Patriarcat
però no el contrari d’androcentrisme, a
pesar de que aquesta accepció està divulgada. El feminisme és un moviment social
i polític diferent al projecte patriarcal que
busca un canvi de paradigma global amb
alternatives de desenvolupament humà i
llibertat tant per a les dones com per als
homes. És evident que tant en aquest segle
com en les últimes dècades de l’anterior,
ha sigut una de les majors revolucions dels
temps, tant social com política i cultural. A
més de ser l’única que s’està produint de
forma no cruenta.
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 a masculinitat és HEGEMÒNICA.
L
Objectivació de la dominació masculina.
La universalització del “jo” masculí és
un dels fonaments de la dominació patriarcal. La masculinitat hegemònica afirma la
seva objectivitat. L’home es presenta com
terme neutre, objectiu, subjecte universal
fagocitant a la dona. En el procés de formació de dit ordre, l’home ha construir un món
narcisista creat a la seva pròpia imatge, la
qual cosa genera a la vegada la patologia
tant del “un” com del “altre” pol de la diferència sexual. Aquesta devaluació simbòlica de les dones en relació amb el “altre”
passa a ser una de les metàfores de base
de la majoria de les civilitzacions del món.
El concepte de virilitat i el llinatge entronca el concepte D’”honor” versus “virginitat de la dona”. La majoria de crims contra les dones tenen aquest origen.
Un problema actual i universal com és
el maltractament de les dones i els críms
d’”honor” no es resoldran definitivament
sense extirpar abans l’arrel del nucli que
ho genera. Tot allò sense menysprear totes
les polítiques preventives i l’aplicació de les
lleis que sobre aquest tema s’estan portant
a terme i que són també necessàries.
A través de les “supervivències culturals” aquesta subordinació de les dones es
veu com natural i es torna, per tant, invisible. Aquesta naturalització s’ha institucionalitzat i normativitzat.
La violència simbòlica i estructural que
es transmet en la societat patriarcal com
“inadvertit cultural” o “inconscient col∙lec-

tiu” a través de la Filosofia, els Mites, les
Religions, la Ciència...serveix per legitimar
la presència universal reconeguda de les
seves estructures socials, productives i reproductives, fundades a partir d’una divisió
sexual. La suma total de normes i valors
que dominen en una societat donada, incorporades a les seves institucions, es tradueix en les relacions humanes.
 ’UNIVERSALITZA el nucli primari de la
S
relació jeràrquica.
El desordre de la primera jerarquia
homedona genera el nucli de les demés
patologies socials. La categorització entre
“superior” i “inferior” traduït a “homes”
i “dones” s’estén mimèticament a altres
col∙lectius basantse en la diferència jeràrquica del “un” amb el “altre”.
La primera discriminació és, per tant, la
matriu que permet a les demés discriminacions, i a la seva vegada, en totes elles
es troba la primera. En cada classe o grup
antagònic, la dona està a més oprimida per
l’home.
En el moment en que es desvirtua la naturalesa, l’home fuig en un sense sentit. La
seva acció depredadora fa que l’ordre patriarcal es ramifique fins lo indicible. Y és en
aquesta acció depredadora que s’accelera
sense límits, on s’omet la previsió de l’impacte cultural i ambiental.
Al ser, el Patriarcat, una societat Agonal (de lluita i confrontació) la seva cerca
es dirigeix cap a una hegemonia d’ordre
piramidal.
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El Patriarcat NO ÉS INAMOBIBLE.
El Patriarcat subjau inscrit en la civilització humana des de milers d’anys abans
de la nostra era. Va ocorre abans de la formació de la propietat privada i de la societat de classes. Es va originar a partir d’una
època determinada, després de societats
anteriors anomenades per alguns historiadors “matriarcals” que no eren al revés del
patriarcat, i encara que el seu estudi no ens
ocupa en aquest moment, si devem eludir a
elles per contrarestar la idea del patriarcat
ahistòric, invisible, etern i immutable i per
tant inamovible. El qüestionament d’aquesta obvietat és esclarir que, el Patriarcat al
ser una convenció cultural i social està
subjecta a rectificació, reforma o substitució per altre constructe cultural i social.
Si volem canviar i substituir dit ordre Patriarcal i treure de la invisibilitat la lògica
de dominació que acultura tant al dominador com al dominat, és necessari donar
passos importants: primer el anomenarlo/
reconèixerlo i segon la seva exègesi, que en
la pràctica es concretaria en l’acceptació de
la seva existència (passar d’estar inscrit a
estar escrit) i la seva explicació i divulgació.
3. PREGUNTES PER AL DEBAT:
- Com definiríeu el sistema patriarcal?
- Com creieu que ens afecta, tant a homes com a dones?
- En quins moments del dia a dia creieu
que és més visible? Com a joves, com
treballaríeu per destruir el patriarcat?
￼

MASCLISME /
NOVES
MASCULINITATS 
1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE
CULTURAL DE MASCULINITAT. D’ON
VENIM I ON SOM?
Com totes sabem el gènere, masculí o
femení, fa referència a les característiques
socials i culturals que s’atribueixen de
forma diferenciada a homes i dones, i que
determinen les nostres formes de pensar,
sentir i actuar. A la conferència de Dones
de Nacions Unides,celebrada l’any 1995 a
Pequín, es definia el gènere com el concepte que estableix les relacions entre homes
i dones basades en rols definits socialment
i que s’assignen a un o altre sexe; són, per
tant, construccions social que són diferents
en cada societat.
De la mateixa manera que Simone de
Beauvoir afirmava en el seu llibre El segon
sexe que no es neix dona, sinó que una es
converteix en dona, podem afirmar que no
es neix home sinó que un, es converteix en
home. I, per tant, que el patró masculí es
conforma també segons una construcció
cultural determinada.
A més, hem de tenir present que el terme “home” s’ha utilitzat sempre com a terme positiu, en tant que és allò bo, i neutre,
en tant que és la norma de l’ humanitat. En
conseqüència, tot allò femení no es defineix
per si mateix, sinó en relació a la norma i,
per tant a allò masculí. Així doncs, mentre
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l’ésser masculí és el SUBJECTE, la dona
només es pot definir en base a aquest subjecte com a l’ALTRA, tal com deixa Simone
de Beauvoir.
D’aquesta manera, a l’hora de pensar en
el SUBJECTE, aquest no és només home,
sinó que en la seva definició també és heterosexual, per tant, totes les orientacions
sexuals al marge d’aquesta norma també
queden excloses. En tant que terme neutre
de l’ humanitat i eix central del patriarcat,
l’home s’ha erigit com a subjecte del seu
propi desig, actiu, i autoritzat a desatendre
l’atenció de la família o els seus iguals. A
més ha assumit l’ individualisme com a valor d’èxit.
Tot això ens demostra que la societat
homofòbica té també les seves arrels en la
masculinitat tradicional, basada en la repressió forçada i rebuig a tot allò “femení”.
Àngels Carabí comenta que, en els països occidentals, el sistema patriarcal, basat en el predomini de l’home blanc i de
comportament heterosexual, la ideologia
del qual ha estat transmesa per la filosofia, la literatura, l’arquitectura, el cinema, l’
història, la medicina, la política, els mitjans
de comunicació,etc. fou posat a judici pel
moviments socials i l’aparició del moviment
feminista (tal com hem vist anteriorment
en l’anàlisi històric del moviment feminista)
dels anys setanta, i els seus valors, entesos
com a universals, van ser posats a revisió.
Paral∙lelament emergeixen grups de
noves masculinitats. En els seus inicis
semblaven un moviment aparegut com a
reacció al feminisme. Calia veure però si

aquests podien aportar aspectes positius
o negatius a la lluita feminista. L’augment
de la consciència respecte als temes de gènere per part dels homes anava també en
augment al llarg dels 70’s. Aquesta presa
de consciència partia de la premissa que
tot home, com a mínim, tenia el potencial
de ser opressor i que tenia moltes oportunitats per exercir aquest (abús de) poder i,
per tant, era important que els homes es
trobessin en grups per discutir aquesta realitat.
De la mateixa manera que les dones en
el seu procés d’apoderament a través de la
presa de consciència aprenien sobre el seu
propi procés de socialització, els homes de
la mateixa manera s’acostaven a entendre
els camins a través dels quals eren educats
per ser homes i tot el que això significava i
comportava.
Malgrat veure que els grups de noves
masculinitats també tenen la seva pròpia
història, sempre de la mà del moviment feminista i d’alliberament de gènere, no cal
dir que han quedat a mig camí o com a mínim no s’ha teoritzat i treballat en el mateix
grau i aprofundiment que ho ha fet el moviment feminista, segurament per la manca
d’implicació, el fet de pensar que aquesta
feina ja seria assumida per les dones i altres col∙lectius amb identitats de gènere diferents a la dominant i, en definitiva pel fet
de no sentirse com a pròpia aquesta lluita.
2. SOM BOTXINS PERÒ TAMBÉ SOM
VÍCTIMES
Actualment vàries autores afirmen que
la figura de l’home i la masculinitat estan
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en crisi. I aquest inici el situen precisament
als anys 60’s70’s quan els moviments feministes, ètnics i homosexuals van reclamar
la igualtat, visibilitzantse i adquirint drets
socials. Implícitament aquesta reivindicació feia trontollar el pilar on se sustentava
l’home blanc heterosexual: la construcció
de la seva identitat, la masculinitat.
Com ja hem apuntat els valors masculins són el paradigma de la normalitat.
Luís Bonino defineix les “patologies masculines” més freqüents que deriven de
“l’arquetip viril”: la restricció emocional, la
indiferència cap als altres, els abusos de
poder, la temeritat excessiva que arriba a
l’autodestrucció, tots productes de l’ individualisme que sustenta segons l’autor, la
subjectivitat masculina.

posició preeminent a la societat.
En la mateixa línia cal analitzar, per augmentar el grau de coneixement en relació
al subtítol “Som botxins però també som
víctimes”, algunes creences i mites que giren al voltant de la masculinitat i que de retruc la limiten a una concreta i immutable,
a través de les exigències del que s’anomena subjectivitat masculina hegemònica.
Aquestes creences generals són descrites
per Luís Bonino en:

Amb tot i com a mostra d’aquesta crisi de l’ identitat masculina tradicional i en
conseqüència també del patriarcat trobem
exemples que ens demostren que, afirmativament, quelcom està canviant, que hi ha
alguna cosa a nivell social que no funciona. En són exemples,” l’ increment de patologies del col∙lectiu masculí, l’augment
d’operacions de cirurgia estètica a la que
se sotmeten els homes, i com a molt significatiu, l’augment en l’ utilització de la Viagra que assegura una funcionalitat sexual
satisfactòria i, amb aquesta, la tranquil∙litat
d’una masculinitat plena. A un altre nivell
i de conseqüències altament preocupants,
assistim a un alarmant creixement de la
violència masclista”, evidència clara com
dèiem, de que quelcom està canviant socialment i com a resposta la masculinitat
tradicional utilitza tots els seus mecanismes per mantenir el seu control i la seva
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- No tenir cap atribut femení. Ser home
suposa no tenir cap característica cultural atribuïda a les dones (disponibilitat per totes, passivitat, vulnerabilitat,
emocionalitat, tendresa, responsabilitat cap les altres...) amb les dicotomies
conseqüents d’ home/maricon, hetero/
homo.
- Ser important. Ser home se sustenta
en el poder i la potència i es mesura per
l’èxit, la superioritat sobre els demés,
la competitivitat, la propietat de la raó...
i es concreta en les dicotomies dominant/dominat o potent/impotent.
- 
Ser un home dur. La masculinitat
se sustenta en la capacitat de sentir
se calm i impassible, ser autoconfiat,
resistent i autosuficient, tot amagant
les emocions. Fort/dèbil, dur/tou.
- “Engegarho tot a rodar”. El fet de ser
home depèn de l’agressivitat i s’expressa a través de la força, el coratge, la
valentia... i utilitzar la violència (no només física) per resoldre els conflictes.
Valent/covard, agressiu/dèbil.

- Respectar la jerarquia i la norma. La
masculinitat se sustenta en el no qüestionament de les estructures i normes
establertes. En el fet d’estar contingut i
acceptat en una estructura (d’homes) i
en l’acatament de l’autoritat. Pertinència/no pertinència.
￼￼
Per altra banda i centrant
nos en els
mites que tenen com veurem, una estreta relació amb les creences generals que
defineix Luís Bonino, en prendrem dos. El
primer és descrit en un estudi de Georges
Falconne i Nadine Lefaucheur i recollit en
el llibre “Nuevas masculinidades”.
l mite de l ’identitat viril: és comE
plementari al de la bellesa femenina.
Apunta a que la virilitat és quelcom
més que la masculinitat, ja que és
quelcom que es guanya a pols i amb el
temps. Aquest mite és definit com a la
pressió social que obliga als homes a
donar proves sense parar de la seva virilitat de la qual mai s’està segur i que
per tant, porta a mostrar i assegurar la
seva homenia de manera permanent. I
òbviament, es basa també en l’absència
d’aspectes que es puguin considerar
femenins
El segon mite el descriu Victòria Sau en
el mateix llibre i es refereix a l’obligació de
l’home a està sempre apunt per respondre.

El mite de l’home permanentment
erecte: respon doncs, a que l’home ha
de respondre en tot moment i en qualsevol circumstància a allò que socialment com a home s’espera que faci.

Com veiem aquests mites es recolzen
en les creences anteriorment descrites. A
partir d’aquí, i entenent que el camí cap a
l’acabament de les desigualtats és un camí
de no retorn, ens toca preguntarnos fins
a quin punt estem disposats a potenciar
aquest canvi, fins a quin punt estem disposats a perdre aquest poder que el sistema
patriarcal ens atorga i en conseqüència cedir part d’aquesta seguretat que ens venen
com a “normalitzadament masculina”. En
el proper apartat acotarem de què consta
aquest procés i el per què de la necessitat
d’emprendre aquest camí cap a una societat i unes relacions personals i col∙lectives
lliures, igualitàries, justes i cooperatives.
3. REPTES I POSSIBILITATS
El gran repte que com a homes afrontem és el de prendre una postura crítica
vers la masculinitat tradicional i fins i tot,
vers a la nostra pròpia masculinitat forjada a través d’anys de socialització a través
de diferents mitjans, que es pot considerar
com hem vist, repressiva i nociva tant pels
homes com per les dones. Aquest repte a
més no pot quedarse en un simple enumeració d’aquelles actituds més marcadament sexistes sinó que ha d’analitzar
d’arrel el paper central que el patriarcat
ens ha atorgat històricament i, com a vegades, sense serne conscients ens aprofitem
d’aquesta situació. Així doncs, no podem
caure en l’error de canviarho tot per seguir
igual, ja que aquesta ha estat probablement
l’estratègia recent per adaptarse als temps
actuals, a les modes i circumstàncies sense renunciar a la nostra posició de poder
i sense que cap canvi deteriori la nostra
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sòlida posició dins l’estructura social. Per
conèixer quines són aquestes estratègies,
sovint invisibles, es recomana la lectura del
text “micromachismos” de Luís Bonino.

de gènere podrem articular la lluita contra
el sexisme i el patriarcat, sense relegar
nos a una actitud passiva i secundària, sinó
recolzant i fentnos pròpia la lluita feminista.

Citant a Àngels Carabí: “l’home no té
altre enemic que ell mateix, millor dit, la
construcció de si mateix que ha heretat.
Deconstruir la cultura de la que forma part
resulta un procés complex perquè no només és quelcom intangible, sinó que les rutines jeràrquiques de gènere, ètnia i orientació sexual teixeixen el sistema econòmic,
social i polític en el qual l’home és encara
el centre de referència. Per aquest motiu,
és necessari que l’home estableixi vincles
propers amb altres homes, que mantinguin
relacions poperes amb altres grups abans
marginats ja que aquests, des de fa anys,
estan treballant en la reconstrucció del
coneixement. És important que l’home se
sumi a aquest procés conjunt perquè en
aquest hi ha implícit no únicament crear
nous models de masculinitat, desmantellant velles institucions, ideologies immobilistes, sinó aprendre a dialogar entre totes,
en un pla d’igualtat i d’intercanvi cooperatiu. Potser s’aconseguirà. Pel bé de totes”
Així doncs la possibilitat que ens obre
aquest nou paradigma és primerament
analitzar aquestes actituds, el lloc i paper
que ocupem per herència dins de la societat i en conseqüència amb les nostres
companyes i si ens sentim còmodes amb
aquests o bé busquem noves alternatives i
establim les estratègies necessàries per a
la construcció d’unes noves masculinitats,
més lliures, riques i plurals. Així doncs, a
través de la presa de consciència política
i l’apoderament en relació a les identitats
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4. PREGUNTES PER AL DEBAT
- Creieu encertat que un dels eixos indestriables de la nostra organització sigui definit com a feminisme en comptes
que antipatriarcal. Per què?
- Després de veure que el subjecte
masculí és emprat com a la neutralitat
de la humanitat i que una de les creences en que es basa la construcció de
la subjectivitat masculina hegemònica
és el respecte a la jerarquia i la norma,
creieu que és important que la redacció
dels nostres documents estigui fet en
femení? Per què?
- Us veieu reflectides o veieu reflectides
actituds d’altres persones en alguns
dels mites i creences descrits en el
text? Podeu concretarho en exemples?
￼

RELACIONS
SEXEAFECTIVES

1. INTRODUCCIÓ

Tant el sistema capitalista com la societat patriarcal ajuden a perpetuar unes relacions sexoafectives desiguals i dependents.
Moltes vegades concebent a l’altre com a
quelcom privat.
El sistema patriarcal té estructures controladores que ajuden a perpetuar
lo. Un
d’aquests es la socialització diferenciada.
Aquesta està basada a partir de models dominants, tant de comportament com d’actitud, que s’atorguen als diferents sexes, a
més de les pràctiques quotidianes.
Les conseqüències d’aquesta socialització no és més que l’estereotiptzació dels
dos sexes, és a dir, l’home ha de demostrar la seva masculinitat tot sent la figura
protectora pública i fins i tot havent de demostrar la seva agressivitat en certs casos.
En canvi la figura de la dona està més relacionada amb la part sentimental i amb la
feminitat.

d’analitzar diferents conceptes que envolten aquest tipus de relacions i com han
anat evolucionant.
En primer lloc cal dir que les societats
occidentals, capitalistes i patriarcals estableixen el sistema familiar a partir de les
relacions heterosexuals i l’amor romàntic.
2. L’AMOR ROMÀNTIC
L’amor romàntic estableix una forma
d’entendre les relacions de parella que és
per tota la vida (“t’estimaré sempre”), de
forma exclusiva (“només a tu”), incondicional (“passi el que passi”), que implica un
elevat grau de renúncia (“t’estimo més que
a la meva vida”), i de sofriment (“no hi ha
amor sense dolor”).
Entenem doncs que aquesta concepció
de l’amor només ajudar a perpetuar encara més la relació de desigualtat que hi ha
entre els rols que han d’exercir cada sexe.
Es crea també una relació de dependència
on l’altre individu és el centre del món, fins
i tot aquestes dependència pot derivar en
una relació de dominació.
Trobem diferents mites de l’amor romàntic:

Aquest procés socialitzador no només
és caracteritzat per atorgar els rols de gènere, sinó també per marcar paràmetres
de com aquests s’han de relacionar.
Les relacions sexoafectives formen part
del nostre dia a dia, i per tant són un apartat molt important en el nostre desenvolupament. Tot i així trobem la necessitat
// 75 //

- Fer de la parella com a element indispensable de l’existència.
- Dedicar tot el temps a la parella i deixar apartades altres relacions.
- Viure experiències intenses de molt
sofriment o de molta felicitat.
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- Justificar qualsevol acte en nom de
l’amor.
- Dependència de la parella.

o contradiguin la voluntat de la persona, les
entendríem com a violència.
4. MICROMASCLISMES

- Pensar que no es pot estimar a ningú
més amb la mateixa intensitat.
￼￼￼￼
- Estar pendent constantment del benestar de la parella oblidantnos de que
és realment el que volem i com estem.

Un tipus de violència que passa molt
desapercebuda i que s’exerceix dins de les
nostres relacions sexoafectives són els micromasclismes.

- Idealització de la parella , no veureli
cap debilitat ni defecte.

Aquests estan enfocats en garantir el
control de la dona, però sobretot garantir i
perpetuar la desigualtat tant d’oportunitats
com de rols entre homes i dones.

- Ferho tot juntes, compartintho tot.
- Parella ideal per a tota la vida.
- La parella ens ha de completar, i sense aquesta ens falta quelcom. 
- La renuncia com a prova d’amor.
3. LA VIOLÈNCIA
Moltes vegades tendim a parlar de violència de gènere quan hi ha hagut violència
física. Però existeixen altres formes de violència:

Moltes vegades aquest tipus de pràctiques són avalades per la societat existent i
avalades i normativitzades pel sistema patriarcal. Aquest tipus de pràctiques no només atorga a la figura masculina el domini,
sinó que també la subordinació a les dones.
Luís Bonino diferencia en el seu estudi
tipologies de micromasclismes:

Violència psicològica: control, insults,
amenaces, humiliació, menysprear,
culpabilitzar...
Violència sexual: violació, no acceptar
negatives, no acceptar pràctiques no
desitjades...
Violència econòmica: limitar els recursos econòmics de l’altre, controlar els
recursos econòmics...
Entenem doncs que totes aquelles pràctiques que vulnerin, i fins i tot menyspreïn
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Micromasclismes utilitaris:
No participar en l’àmbit domèstic:
omissió de responsabilitat a l’hora d’assumir les tasques de la llar, i per tant
suposa una sobrecarrega i maniobra
d’imposició per a la dona. Per altra banda, aquesta omissió no necessàriament
ha de ser total sinó parcial, en aquest
cas l’home agafa el paper d’ajudant i
per tant la dona el d’organitzadora de
les tasques
Atorgar a la dona el paper de cuidadora:
en aquest punt l’home se’n aprofita del
rol que li han donat a la dona a l’hora de

cuidar de les persones del seu entorn.
En definitiva, es busquen estratègies
per a que la dona exerceixi diferents
rols al servei dels altres.

- Inclusió invasiva amb terceres persones: es tracta doncs d’entorpir
constantment la relació amb altres
persones en temps i espai. Per tant
acaben per desaparèixer els espais
íntims vers les dos persones.

￼￼￼￼￼
Micromasclismes encoberts: en aquest
tipus de microviolència l’home intenta disfressar el seu objectiu de domini i imposició de la veritat. Per a realitzar el seu objectiu aprofita la confiança i afectivitat que
la dona té dipositada en ell. Per tant no deixa de ser un exercici de manipulació.

Desautorització: es tracta de deslegitimar les idees, valors i creences de
la parella a partir d’estratègies que les
desprestigiïn. Esta basada en la creença on en el sistema patriarcal l’home
disposa del monopoli de la raó, i per
tant està en dret de jutjar les actituds
i idees dels altres des d’una posició de
superioritat.

Pel fet de ser microviolències encobertes moltes vegades la parella no acaba de
percebreles:
Creació de la falta d’intimitat: en aquest
punt l’home intenta controlar la relació
a partir de la distància, és a dir, exerceix
unes maniobres d’allunyament que impedeixen la connexió i per tant el fet de
perdre. Una d’aquestes maniobres de
llunyania poden ser:

Autojustificació: presentar excuses i
autoexcusarse pel fet de no haver realitzat quelcom que fa mantenir una
relació igualitària i respectuosa. Amb
aquesta actitud intenten netejar la seva
falta i quedar be per tal d’ocultar la seva
manca d’interès. Procuren doncs bloquejar o anular la resposta de la parella davant d’accions o interaccions amb
l’home que els desfavoreixen. Algunes
d’aquestes maniobres pot ser: el fet de
ferse el tonto i no assumir responsabilitats, treureli importància a errors comesos, entre altres.

- El silenci: no només en el fet de
callar, sinó també la imposició del
silenci en la relació. Significa doncs
el fet de no haver de parlar ni donar
explicacions i per tant imposar el no
diàleg.
- Manca de reconeixement i disponibilitat: es tracta de donar el mínim reconeixement a la parella com
a persona i reconèixer ben poc les
seves necessitats. Comporta també
donar una manca de recolzament i
afecte. Aquest comportament pot desembocar en la sobrevaloració de lo
poc que pot demostrar l’home.

L’autor, també aporta diferents estratègies per tal de canviar i detectar aquest
tipus d’actituds, i ens exposa alguns requisits que s’haurien de complir per tal
d’enfrontarse a al tasca de transformació
d’aquestes pràctiques.
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En l’àmbit personal:

5. PREGUNTES PER AL DEBAT

- Qüestionarse allò que trobem “naturalitzat”: explorar els prejudicis sexistes i intentar descobrir els punts cecs
de la relació a la pròpia posició del gènere vers l’altre.

- Creieu que els aspectes esmenats anteriorment es reprodueixen en el nostre
entorn?
- Les joves reproduïm aquestes actituds?

- Revisar les creences sobre la causa
dels comportaments de dominació i les
seves justificacions
En l’àmbit teòrictècnic: es tracta d’incloure pràctiques i teories per tal
d’ajudar tant als homes a portar
se fer responsable dels efectes de
la seva conducta com a les dones de
responsabilitzar
se exigint reciprocitat
pel que fa a tasques i l’atenció i cura
mútues.

- Quines propostes duríeu a terme per
millorar i acabar amb elles en la nostra
organització?
￼

Grup de Treball de la Conferència Nacional - Arran
INTRODUCCIÓ

En termes tradicionals, la joventut s’ha
considerat com aquella etapa entre la infantesa i l’edat adulta, una fase transitòria
de curta durada que servia d’encaix per
a l’adopció d’aquells valors considerats
propis de l’adult i que permetien l’accés a
l’esfera pública. Evidentment aparellat a
aquest fet hi va la formació d’un nucli familiar i l’entrada dins el mercat laboral
com exponents màxims d’aquesta integració en la societat, compresa implícitament
com un estat estàtic en contraposició al
dinamisme i transitorietat específic de la
joventut. Pròpiament, però, d’ençà mitjans
del segle passat, el jovent s’ha començat a
considerar com un col·lectiu social més del
qual cal destriar-ne unes característiques
particulars que l’afecten com a subjecte
propi.

- Conèixer les inhibicions que produeix
la socialització diferenciada en l’àmbit
femení i per tant aquelles que impedeixen a les dones detectar les microviolències.
￼
- Conèixer els modes de construcció
de la condició masculina, els privilegis
i costos, per tal d’ajudar al conjunt de la
parella a deconstruir els aspectes dominants del rol masculí tradicional.
- Tenir la capacitat de confrontació assertiva a l’hora de criticar i auto criticar
actituds dins de la parella.

￼￼￼￼
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DOCUMENT DE FORMACIÓ
PREVI A LA
CONFERÈNCIA NACIONAL

Aquesta importància vers els problemes
de la joventut s’esdevé degut a les característiques de les societats capitalistes
tardanes, dins les quals hem trobat com
l’etapa juvenil s’ha «estirat» a causa de la
implantació de l’etapa formativa prèvia a
la inserció dins el mercat laboral. El jovent

passa a ser doncs una etapa en sí mateixa,
dins la qual es donen processos característics que desemboquen en la reformulació
d’una subjectivitat pròpia però on no deixen
d’haver-hi contradiccions que tendeixen a
generar reformulacions constants. Tanmateix, hem de rebutjar la idea que el jovent
és una etapa transitòria envers l’estasi a la
qual es troba l’edat adulta: tota etapa de la
vida és un trànsit. Mai estem estancs. Igual
de transitòria és la maduresa o la vellesa
que generen unes formes vivencials pròpies. En el cas de les joves, però, l’argument
de la transitorietat esdevé un element deslegitimador que serveix els interessos del
poder adult.
I és que les joves com a col·lectiu dins
la nostra societat històricament determinada patim uns abusos i fenòmens propis
vinculats a l’explotació capitalista. Malgrat
el jovent no configura per sí mateix una
classe social, de la mateixa manera que
les dones o les persones migrades, hem
esdevingut un nínxol de valorització del Capital que ens obliga a uns patrons i pautes
necessaris per a reproduir aquest sistema
d’explotació.
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De la mateixa manera, l’etapa juvenil és
una etapa en la qual l’emancipació adulta
comença a donar-se i on la jove és capaç
de qüestionar més vivament l’imaginari
simbòlic amb el qual ha crescut, posant
en dubte els discursos socials hegemònics
imperants. El jovent és més capaç d’adoptar noves formes de relacionar-se, doncs
les formes d’entendre el món encara no
estan tan sedimentades en la seva subjectivitat. La inquietud, la crítica constant i la
reconsideració dels valors amb els quals
s’ha crescut, juntament amb el fet d’erigir-se com a col·lectiu específic dins la
classe treballadora, fan del jovent un subjecte polític capaç d’una gran força mobilitzadora i d’una capacitat d’actuació pràctica
sorprenent.
Arran, com organització juvenil, entén
que té aquesta tasca com a eina de mobilització de la joventut catalana enfront els
fenòmens socials que són producte i que
alhora reprodueixen el mode de producció
capitalista i el patriarcat. Dins les múltiples problemàtiques que afecten al jovent,
aquest document en recull una breu concreció en la forma de 5 problemàtiques
amb la idea de contestar-les amb alternatives polítiques que tinguin l’organització i
la desobediència com a metodologia. Des
del nostre entendre aquest document no
és pas una anàlisi exhaustiva, però creiem
que pot esdevenir un punt de partida que
serveixi de base comuna a tota la militància
cap al debat entorn la mobilització àmplia
del jovent català.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼

JOVES I MERCAT LABORAL
Com moltes de les problemàtiques que
hem decidit plantejar. La del mercat laboral
i el marc de relacions que ens imposa no
és pas quelcom que hagi sorgit de forma
nova durant la recent conjuntura. Ja durant
els anys noranta i 2000 hem sigut testimonis de com la precarietat i la subocupació
s’han fet hegemòniques pel que a la presència de les joves dins el mercat laboral.
Tanmateix, els fenòmens actuals han pres
una dimensió que poc es plantejava abans
(fora dels ambients crítics) i que reben el
seu influx directament des de les polítiques
d’ocupació desenvolupades pels governs
de torn sota l’atenta mirada de la troika.
El jovent com a col·lectiu propi dins la
classe treballadora.
Primer de tot hem de plantejar el perquè
aquesta és una problemàtica d’àmbit juvenil. Tal com ha passat en molts àmbits, dins
el mercat de treball trobem una diferenciació implícita (i cada cop més explícita, com
veurem) entre treballadores joves i adultes.
Aquesta diferenciació ha permès que el jovent sigui un dels col·lectius (com les dones
i les persones migrades) que més ha patit
la precarietat i l’estigma de treballadors
«de segona». Aquest fet es dóna des dels
supòsits que les joves no es troben prou
preparades, són mancades d’experiència i
en què la joventut és una etapa transitòria
que per tant permet no estancar-se massa en feines poc desitjades o de les quals
destaca una alta temporalitat. Tot això no
fa més que referència a una societat que
posa en mans de l’home adult blanc i heterosexual les màximes quotes de poder,
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subsumint a la resta de col·lectius socials
a la marginalitat i que pel que a nosaltres
implica, estableix una diferència clara entre jove i adult a l’hora de participar dins
l’economia «productiva» i, per tant, de generar riquesa.
Els estudis oficials plantegen que la
gran majoria de joves que es troben inserides dins del mercat de treball afronten
dues realitats, ambdues dins la realització
de feines temporals, poc gratificants i amb
un alt nivell de desprotecció. Per una banda, les joves poc formades es troben desenvolupant tasques a les quals s’hi poden
trobar relegades de per vida, sense capacitat d’escalada degut a l’extrema temporalitat. D’altra, les joves que consideren la
seva presència en aquests llocs de treball
com un fet transitori mentre acaben la seva
formació o passen a una categoria més
ben reconeguda i remunerada; en aquest
darrer cas, quan això no passa és quan es
genera una sensació d’angoixa i desmotivació en veure’s truncades les expectatives
socials.
Així doncs, veiem que hi ha feines destinades «a joves» directament, consolidant-se llocs de treball específics a desenvolupar per persones amb un element
comú que les diferencia de la resta de la
societat: la joventut.

durant la present conjuntura de crisi.
Les enormes xifres que està assolint
l’atur juvenil, de fet, s’expliquen molt bé
si tenim present que la majoria d’acomiadaments s’han realitzat per la via de la no
renovació de contractes temporals (al 2010,
prop del 50% del jovent es trobava empleat amb aquest tipus de contracte), ja que
resulta infinitament més barat per l’empresari. De totes maneres, volem insistir
en el fet que això tan sols s’ha fet possible
degut a l’hegemonia d’aquest tipus de contractació, representada pel contracte eventual o per obra i servei i que en molts casos
era perpetuat en el temps sobre un flagrant
incompliment de la llei, la qual regulava
fins ara el nombre de contractacions seguides que es podien fer encadenant contractes temporals. Una situació de la qual cal
donar la culpa tant a Inspecció de Treball
com als sindicats grocs «majoritaris» que
en molts casos han decidit i decideixen fer
els ulls grossos davant d’aquesta situació.
Alhora, l’atur i la precaritat s’invisibilitzen notablement quan es donen entre el
jovent degut a què les reminiscències de
l’anomenat “estat del benestar” permeten
el manteniment de les joves a casa els seus
pares fins una major edat, és a dir, les persones joves no poden fer-se càrrec de les
seves vides però alhora aquesta realitat no
apareix en les estadístiques.

Característiques de la contractació
juvenil.

El cas de les ETT

A grans trets, podem destacar que dos
elements caracteritzen la presència juvenil
dins el mercat de treball, ambdós interrelacionats: l’atur i la precarietat, agreujades

Les ETT (Empreses de Treball Temporal)
són empreses que es dediquen exclusivament a la gestió de mà d’obra, fent d’intermediadores entre una empresa X i la treba-
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lladora. Anteriorment la relació amb la ETT
era molt més directa establint-se un «triangle contractual» entre l’ETT, l’empresa
usuària i la treballadora. Això implicava que
la treballadora tan sols tenia relació laboral amb l’ETT per la qual cosa es trobava
en condicions molt inferiors a la resta de
les seves companyes directament contractades per l’empresa usuària, normalment
ocupant categories inferiors de menys sou
i drets. Actualment aquesta realitat tant
flagrant que comportà serioses mobilitzacions, a donat peu al sorgiment de les
empreses específiques de serveis/externalització (outsourcing) que segreguen directament les treballadores, les quals treballen directament per l’empresa amb qui
tenen relació laboral i ja no dins l’empresa
usuària com a treballadores «cedides» per
l’ETT. Això comporta actualment que les
plantilles d’aquestes empreses parteixin
directament de condicions laborals ben inferiors, amb la impossibilitat d’assolir millores degut a l’enorme rotació i flexibilitat
a la qual estan sotmeses les treballadores,
les quals tampoc poden ser cobertes per
la representació sindical present en l’empresa usuària.
Les ETT han jugat un paper clau en la
fesomia del mercat laboral que tenim avui
dia. Gràcies a aquest recurs, l’empresariat ha pogut esquivar les millores laborals
que el moviment obrer anterior als 90 va
aconseguir per les treballadores fixes, permetent el sorgiment de treballadores «de
segona», desvinculats de les centrals sindicals i amb una major desprotecció davant
les demandes de l’empresari, no cal dir
que bona part d’aquestes treballadores són
joves: un 57%. Alhora, una Administració

cada cop més propera als plantejaments
neoliberals i delectant per mostrar-se ben
maquillada amb les seves xifres d’aturats
davant la UE va trobar en les ETT un recurs
fàcil i ràpid per gestionar el greu problema
social que començava a significar l’atur i
que avui trobem amplificat. Les ETT conformen una baula clau dins el procés de
contractació laboral, ocupant un espai que
hauria pertocat a l’Administració Pública
dins un hipotètic Estat del Benestar. Les
contractacions per mitjà de l’Administració no arriben al 1,2% en els PPC (2,3% pel
conjunt de l’Estat espanyol) mentre que les
ETT aconsegueixen recol·locar prop d’un
15% dels desocupats. Parlant en plata,
podem afirmar que el que pertocaria a un
servei públic s’ha acabat privatitzant i convertint-se en un nou nínxol de valorització
de Capital.
Contractes de becari
Un altre fenomen de les societats postindustrialitzades que afecta estrictament al
jovent i la seva relació amb el mercat laboral és l’allargament del període formatiu
en les dues darreres dècades. Aquest fet
s’ha vist sustentat per la proliferació de beques que supleixen en gran mesura llocs
de treball dins de les pròpies empreses i
administracions i que en molts casos actuen com a contractes en precari encoberts
que cal anar renovant i encadenant per a
garantir uns mínims ingressos. A grans
trets, es parteix d’una concepció plenament adultocràtica del treball, en la qual
les joves «tenim sort» d’incorporar-nos a
un mercat de treball molt dur que es sustenta per l’esforç de l’empresariat i aquells
treballadors tècnics amb contracte fixe in-
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definit, obviant que precisament la manca
d’aquest personal va permetre l’entrada
massiva de tècnics formats entre els anys
70 i 80 (la generació dels nostres pares). És
a dir, als becaris i becàries se’ls fa el favor
de formar-se en un ambient ja inserit en
l’economia productiva, pas indispensable
per a la seva ascensió cap a una categoria
millor valorada.
Tanmateix, el que amaga aquesta realitat és, primer de tot, una clara fal·làcia,
doncs no es contempla com a treballadores a persones que estan desenvolupant
tasques professionals com qualsevol de
les seves companyes en el laboratori, la
redacció, la fàbrica...o qualsevol sector
productiu. Alhora, s’allarga una situació
de subacomiadament que té en el col·letiu
de joves la seva principal víctima ocasionant-se un fenomen de «becarització del
mercat laboral» que trunca les expectatives del jovent i fomenta que aquest marxi a
l’estranger, en ser les beques, com les ETT,
una de les principals vies d’accés al mercat
laboral.
A nivell global, trobem que bona part de
les noves incorporacions, en forma de becàries, gaudeixen d’un salari notablement
inferior (a vegades cap ni un) i absència de
les mínimes prestacions laborals (baixes
per malaltia, vacances, etc). Evidentment,
mantenir un exèrcit de becaris resulta molt
més barat per l’empresari que no pas mantenir la seva plantilla de fixes amb un conveni d’empresa o sector i els seus representants sindicals. La becarització doncs
també ha permès que en alguns casos es
donguessin acomiadaments o reduccions
de jornada i una posterior contractació de

becaris per suplir aquests llocs de feina;
així doncs, l’existència de becaris no és res
més que un requeriment del Capital per
intentar mantenir la seva taxa de guanys,
tirant de la precarització de les noves treballadores incorporades.
Finalment, no cal oblidar que moltes
dels contractes que es centren en una beca
troben un recolzament directe des de les
Administracions pertinents (estatal o autonòmiques) que per mitjà d’aquest sistema
es redueixi l’escandalosa xifra d’atur, òbviament sense qüestionar els beneficis que
n’extreu l’empresari. Normalment moltes
de les beques vénen amb un conveni darrere des de l’Administració de torn o ens
públics, que eximeixen a l’empresa dels
costos de la Seguretat Social i que a més
a més remuneren la part «formativa» del
contracte.
Conclusions
Tal i com veiem, doncs, el jovent a part
de ser un col·lectiu més dins la distribució del treball, amb unes funcions i espais
específics que semblen destinats directament cap a ell, està tenint un paper clau
en el procés de reestructuració del mercat
de treball que s’està impulsant des de les
institucions europees i internacionals i que
es canalitza directament a través dels paquets de polítiques d’austeritat i reformes
que els governs de torn es troben aplicant
des del 2010. Quelcom, però, que ens hauríem de preguntar és com una realitat que
fa referència a tants fenòmens quotidians
i ben propers no es troba a l’ordre del dia i
apareix esporàdicament en les esferes de
debat públic i els mass mèdia. Sens dubte, els mites del poder adult (com la manca
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de preparació del jovento el seu caràcter
altament mòbil dins el mercat de treball)
hi actuen directament, però també la despreocupació dels sindicats majoritaris envers aquesta realitat i la seva focalització
cap a les problemàtiques de «l’aristocràcia
obrera» indiquen que el jovent s’ha d’organitzar a part, amb estructures i reivindicacions pròpies que facin èmfasi en la seva
transversalitat com a subjecte polític. En
aquest sentit, la dotació de discurs laboral
i de classe dins les organitzacions juvenils
existents hauria de ser un element clau a
considerar.
OCI JUVENIL
Per parlar de l’oci, centrat específicament en el jovent dels Països Catalans,
considerem que prèviament cal fer una reflexió entorn al propi concepte i com aquest
s’integra en la societat capitalista en la que
estem immerses, per tal de poder entrar
amb més detall en l’anàlisi de les dades i
poder comprendre-les des d’una perspectiva de totalitat.
L’oci com a caràcter específic dins la
societat capitalista
Així doncs, si analitzem el concepte etimològicament, d’entrada ens trobem davant d’una primera dualitat.
En aquest cas, la paraula originaria de la
que sembla que sorgeix el concepte d’origen grec scholazo ens porta tant a paraules
relacionades amb el cultiu de la ment i la
llibertat, com a paraules referents a tot el
contrari, la negació precisament de l’activitat, la vaguetat, per exemple.

D’altra banda, si prenem l’origen llatí de
la paraula, otium, aquesta fa referència a
l’allunyament dels assumptes polítics i de
l’Estat, quan aquesta era l’única activitat
del ciutadà romà. Recollint també el terme,
com a temps lliure consagrat a les lletres.
Per tant, en aquesta primera aproximació al terme ja fem evident la tensió entre
l’ús de l’oci com quelcom que manté a les
persones en una actitud passiva versus
l’activitat conscient que apel·la l’ésser com
a subjecte actiu.
D’aquesta manera, tant pels clàssics
com en les definicions més actuals del terme en l’imaginari col·lectiu, podem veure
com sovint s’associa a conceptes com la llibertat, la realització personal, el desenvolupament, relacionat amb valors culturals,
d’elecció, etc. Per tant, podríem extreure’n
que la majoria de definicions prenen el terme des de la vessant més positiva.
Anem, però, a analitzar en quines condicions es porta a terme aquest concepte
en el nostre context concret. Ens apropem
doncs, a l’oci en les societats capitalistes.
I per fer-ho, es fa inevitable de relacionar
doncs, amb el terme de treball.
Marx va fer una divisió del temps social, en la qual distingia entre el temps alienat – referint-se al treball-, i temps lliure
– equivalent a l’oci-. D’aquesta dualitat, se
n’extreia que el treballador únicament se
sentia en sí fora del treball, és a dir, existia llibertat en l’home fora del treball. Donat que el treball es concep com un mitjà
i no un fi, a diferència de la concepció que
hi havia de l’oci, en tant que el treballador
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està sotmès a unes relacions d’explotació
i alienació.
Ara bé, actualment podem seguir considerant aquesta divisió del temps com a vàlida? El criteri de diferenciació entre ambdós termes, segueix tenint vigència?
Diversos autors de l’escola de Frankfurt
han qüestionat aquesta divisió afirmant que
mitjançant la industria cultural, durant el
temps d’oci és precisament en el temps en
que s’esclavitza a l’ésser humà amb major
subtilitat i eficàcia.
Fent la crítica posterior, a la necessitat
de construir una societat en la que l’home
pugui ser lliure tot el temps, de manera
que l’oci d’uns pocs deixi de ser la condició
de desenvolupament de les facultats intel·
lectuals i universals.
De manera que, d’aquesta consideració se’n desprèn una lògica mercantilista
darrere de l’oci, el neg-oci –la negació de
l’oci-. En la qual gira implícit un caràcter
elitista i segregador de l’oci com espai de
llibertat, al qual únicament una minoria
pot accedir-hi. Excloent-ne del gaudi a una
gran part de la població, que sí que en participa, però no com a subjectes actius, sinó
com a explotades i oprimides. Esdevenint
un clar indicador de la posició social a la
qual es pertany.
De manera que tornem a la relació de
l’oci amb el treball, on en comptes de ser
un element alliberador per l’immens potencial al que està subjecte, no desprèn en
absolut de les càrregues del treball. Augmentant-ne pel contrari, el regne de la necessitat.

És el moment doncs, en que la mercaderia assoleix l’ocupació total de la vida social. On la unificació de la cultura de l’oci,
com a instància industrial capitalista alienada, pretén uniformitzar a la humanitat
en les pràctiques socials, creences i en el
consum buit i ostentós.
Fent de l’oci un instrument dirigit a les
masses dins la lògica en la qual s’articula
l’enfocament recreacionista, per tal de perpetuar i recrear l’hegemonia del sistema.
Allunyant-se de qualsevol pretensió de celebrar les particularitats culturals, sinó que
en comptes d’això, no hi ha cap altra finalitat que erosionar-les i invisibilitzar-les seguint la tendència globalitzadora neoliberal
que amb la societat del consum es dota de
persones manipulables i influenciables en
el consum i comportament.
Agafant les paraules de Debord, tant la
submissió absoluta de l’individu a l’Estat,
com el consum de masses són fenòmens
de mandra activa. L’actual alliberament del
treball, l’augment del temps d’oci, no és
de cap manera una alliberació en el treball, ni una alliberació del món conformat
per aquest treball. L’activitat alienada en el
treball no pot mai recuperar-se mitjançant
la submissió als resultats d’aquest mateix
treball alienat. I així ho retracta Azúa “En
diez o veite años hemos aumentado prodigiosamente nuestra capacidad de trabajo,
porque ahora trabajamos también en nuestras horas de ocio. Nuestro ocio está mucho
más explotado que nuestro oficio, porque
durante las horas desocupadas tenemos
que dar de comer a miles i miles de nuevos
amos y servidores.[...] Los beneficios económicos de nuestro ocio son tan grandes ya
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como los de nuestra labor cotidiana, de tal
manera que si en ésta la secular explotación se ha moderado a cuarenta horas, en
aquélla (tan novedosa) nos encontramos en
un período de explotación salvaje.”
Joventut i oci
“Los jovenes, sin embargo, hacía ya
mucho tiempo que comprendían hasta qué
punto eran innecesarios, y no les pasaba
inadvertida la meuca de repugnancia que
les dirigían todos aquellos que habían alcanzado un cómodo nivel de explotación.
Buena parte de los jovenes [...], practicaba
un consciente malthusianismo con el fin de
regular su propio crecimiento.

Unos se trituraban a pinchazos, otros
elegían la moto o el automóvil para dejar
los sesos en un muro, la mayoría se emborrachaba habitualmente buscando la cirrosis, buena parte de ellos moría de hastío
frente a un televisor, [...], cientos de miles
se embrutecían en los estadios.”
Per parlar de l’oci en el jovent, es fa necessari partir de l’etapa específica de la
joventut, per tal de vincular aquesta en el
discurs dominant de l’oci.
No ens és estrany que la joventut es relacioni directament a l’etapa de recerca, de
creació d’identitat, d’incertesa i per tant, de
construcció. Com a etapa fluctuant entre
l’infantesa i l’adultesa, la joventut es concep
socialment com un impàs, més o menys
llarg, en el què les persones experimenten
fins assolir la maduresa que els permet
abandonar progressivament aquesta etapa.

Sembla que amb aquesta concepció,
més aviat impregnada de connotacions negatives, es rebutgi la qualitat dinàmica de
la vida i el món, la construcció continuada
de les persones i, que un cop s’arribi a la
maduresa, un cop construïda la seva identitat, esdevingui en un estat permanent,
estàtic.
I, és en aquesta lògica precisament, que
l’oci s’hi inscriu. En un moment en el que
les joves estan immerses en la construcció
personal de la felicitat –felicitat que d’altra
banda, es vincula a una concepció plenament hedonista, a la immediatesa de rebre
plaer- l’oci, com a inhibidor de responsabilitats i compromisos, esdevé el nou centre
de la vida.
Tanmateix, considerem necessari trencar amb aquest discurs imperant, i analitzar amb més deteniment l’etapa vital per
la que passen les joves i com aquesta es
vincula a l’oci.

actituds sexistes i abusives quant a discriminacions, arbitrarietats o preus.
Augmenta per això, el nombre de joves
que fa ús de l’espai públic durant la nit, com
punt de trobada i de consum d’alcohol, parlem doncs, del botellón. Aquest fenomen,
pot vincular- se a una posició – conscient
o inconscient- de resistència del jovent davant la manca d’equipaments, espais i alternatives a aquest tipus d’oci.
Durant les nits, les joves esdevenen un
objecte consumista en estat passiu, que
creient alliberar-se de l’explotació setmanal, l’aguditzen, traslladant-la a tots els
àmbits de la pròpia vida. Aquest cop però,
de forma “voluntària”.

Per fer-ho prenem en consideració alguns elements concrets sobre l’oci en
aquesta etapa vital específica, que ens poden ajudar a apropar-nos a aquesta realitat
i repensar-la des d’una altra òptica. Ens
centrarem bàsicament en l’oci nocturn,
donat que, tal i com mostren les estadístiques, és l’oci que més freqüenten les joves,
sobretot durant els caps de setmana.

Alhora, es fa inevitable parlar de les drogues per l’instrumentalització que se’n fa,
arribant al punt àlgid d’alienació amb el
seu consum. En el qual, el jovent esdevé
altament vulnerable per les conseqüències
desactivadores tant en els interessos estudiantils, professionals, socials o polítics.
Estenent l’individualisme des de la vessant
més agressiva i, sovint prioritzant el consum a l’emancipació i la creació d’un projecte de vida propi. I per tant, perpetuant la
situació d’inestabilitat i precarització de les
joves. De la que com no, se’n beneficia el
poder hegemònic que poc a poc va acabant
amb la vida col·lectiva.

L’oci nocturn s’ha convertit en un dels
principals models d’integració social per
les joves, sent el punt de trobada més freqüents els bars i les discoteques. Esdevenint inevitablement una activitat lligada al
consum, massa sovint relacionada amb

Contradictòriament observem com la
jove, acaba esdevenint opressora per a sí
mateixa. Doncs, la pèrdua d’esperança i
l’enorme frustració a la qual està sotmesa
en veure’s envoltada en una crisi intergeneracional, una desprotecció social que va
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en augment i una pandèmia social i política
que sembla no tenir fre, poden ser-ne motius d’explicació.
En aquest sentit Freud assenyalava que
la primera resposta a una situació social
difícil no és la lluita, sinó l’anestèsia.
Si rebutgem la concepció unidireccional que únicament responsabilitza a les
joves d’aquesta necessitat d’evasió i, prenem una concepció totalitzadora pel que fa
al context. Evidenciem que les condicions
d’ocupació –que ja hem vist, clarament vinculades a l’oci-, han canviat per aquestes
joves dificultant-ne la seva emancipació,
com la societat rebutja i etiqueta aquesta
etapa vital, marginant les seves capacitats i
menyspreant-les, a l’espera d’una adultesa
que les pròpies condicions existencials dificulten.
És des d’aquesta visió que podem entendre la materialització de l’oci alienat i
alienant, que no pretén res més que encobrir les veritables problemàtiques a les que
s’hauria d’afrontar tota jove amb consciència.
Mecanismes que lluny d’acompanyar
al jovent durant una època de descobriment, l’absorbeix en l’endèmica dinàmica
del consum, evitant l’afloració de possibles
qüestionaments i esdevenint la perfecte tapadora de les problemàtiques reals.
Ara bé, com a dialèctiques que som,
hauríem de poder entendre que, aquesta concepció del jovent, està prenyada alhora del seu contrari. I per tant, que lluny
d’identificar-nos amb la irresponsabilitat,
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immaduresa, inconsciència, desconeixement i incertesa amb la que se’ns qualifica,
hem de reivindicar aquesta etapa com una
etapa de construcció de coneixement, de
responsabilitat i compromís social i col·lectiu i descobriment del món des d’una visió
crítica, des de la inquietud que ens caracteritza.
En aquests termes doncs, l’oci ha de
poder facilitar i no entorpir aquest procés,
ha d’estar en paral·lel a la construcció de
subjectes revolucionàries que caminin cap
a la construcció i transformació de les condicions que continuament procuren sotmetre’ns a la innocència més perversa.
Per fer-ho, és necessari evitar la victimització d’entendre’ns perdudes, que sovint porten a dinàmiques consumistes de
recreació i reafirmació d’aquest no-sentit.
I, comprenent el món com quelcom dinàmic, esperançar-nos amb les possibilitats
de transformació que ens ofereix. Activar-nos com a subjectes polítics, responsabilitzar-nos de formar part del canvi i
potenciar espais que surtin de la lògica
guetitzadora, consumista i alienant en la
que el jovent s’insereix.
Premisses de base per a un oci crític
L’oci crític, està per tant, lligat a una
posició de resistència configurada com a
condició per l’alliberament de la indústria
cultural imperant, la lògica centrista i acaparadora del mercat i, per tant, està clarament lligada a una posició emancipadora
que pretén tenir implicacions tant individuals com col·lectives, enlloc d’apaivagar,
divertir o simplement imitar.

Si reprenem l’etimologia amb la qual iniciàvem el text i afegim, que el temps lliure
sorgeix amb la industrialització –i per tant,
l’inici del capitalisme-, no és difícil entreveure la clara relació entre l’oci, l’alienació i
la voluntat de crear un mercat cultural amb
una intencionalitat clara de domesticació i
dominació. Emmascarant l’oci en l’administració i determinació de les relacions
socials en el temps que aquestes no estan
controlades pel treball.
Precisament per aquest motiu, l’oci
crític no es pot desvincular de l’experiència existencial que configura les relacions
socials, polítiques i econòmiques per tal
d’establir un nou ordre social en el que es
pugui exercir la llibertat i la vida amb totes les seves motivacions, la quotidianitat
amb totes les seves peculiaritats. Hem de
ser coherents i traslladar la nostra posició
crítica també en els nostres espais i formes de viure l’oci, dirigint-lo a la reflexió i
la creació, a la reinvenció i reconfiguració
d’espais de relació, de pensament i saber.
En tant que aquest tipus d’oci es fa en
la comunió entre persones, d’aquesta en
neix el compromís i la solidaritat, que dotaran de contingut els projectes de vida en
reciprocitat amb l’altre/a. Resistint-se a
l’individualisme i transcendint de l’espai de
gaudi d’aquest oci a la resta d’espais.
Representa la formació des del gaudi
del coneixement com orientador de la vida
cap a la recerca de possibilitats, cap a la
pròpia elecció i, per tant, esdevenint menys
vulnerable a l’acceptació ingènua i les falsificacions simbòliques.
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Es per aquest motiu, que l’oci crític, re-

presenta també un enaltiment a les cultures particulars de les comunitats, al caràcter històric i dinàmic i per tant, sortint de
tot allò efímer i volàtil.
Així doncs, l’oci no pot estar desvinculat a la transformació de la realitat ni del
compromís social. Es tracta de construir,
a partir de valors autòctons, el que Bolívar
anomenava sentit comunal.
Concloem doncs, que tal com es concep
el regne de la llibertat en la tradició materialista, en la qual cal passar per l’alliberament del treball a través de la reapropiació
de les condicions d’existència, també cal
construir alternatives a l’oci hegemònic per
tal d’afavorir aquestes condicions materials favorables que permetin crear processos de transformació.
Fem referència al potencial que atorga Burden a l’oci, com a factor facilitador
de canvi en les estructures socials. Allunyant-se de concebre aquest, com activitats en sí, sinó com a espai en el qual no
hi ha pretensions d’artificialitat i fàcilment
es pot sortir de la lògica competitiva i consumidora.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
PARTICIPACIÓ POLÍTICA
Hem buscat definicions i estudis de
participació política juvenil, no en l’àmbit
institucional estrictament, sinó en les diferents formes de participació política que
utilitzem el conjunt del jovent dels PPCC, i
no estrictament el jovent organitzat políticament en una organització, sinó el nostre
entorn, i majoritàriament molts de nosaltres també en formem part. En la cultura

i tradició, esports, educació i activitats del
lleure, festes populars i celebracions locals, activisme i vinculació associativa,
voluntariats, grups polítics i/o rehivindicacions puntuals de millora de l’entorn social... el jovent hi tenim un paper fonamental,
som molts cops el motor que ho fa moure,
i la majoria d’aquestes activitats tenen una
vinculació política.
Anàlisi del concepte i diversos casos de
participació política juvenil
El concepte de participació política és
força polèmic i se n’escriuen moltes pàgines al seu voltant, tant des del poder,
que veu amb temor com la gent acudeix
cada cop amb més desgana a les urnes,
com des de l’àmbit acadèmic. Hi ha vàries
maneres de definir la participació política,
podriem definir-ho centrant-nos estrictament en l’àmbit institucional i entenent que
la política només es duu a terme a través
d’aquests espais. La definició seria “qualsevol acció dels ciutadants encaminada a
influenciar en un procés polític i els seus
resultats. Les podem orientar a escollir
càrrecs públics, a la formulació, elaboració
i aplicació de polítiques públiques que els
representants duran a terme...”.
En una definició de participació política com aquesta el jovent no hi tenim cap
paper destacable, i això ja interessa al sistema polític establert, entent que els joves
revolucionaris aportem rebeldia, no conformitat, ganes de canvis i de millores... que
faria trontollar tot el sistema.
Si acceptem que la joventut com a subjecte polític apareix amb molta força durant
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el Maig del 68 francès i des de llavors es
parla de que les revolucions o les revoltes
les fan els joves. Més enllà de la poètica de
l’afirmació, és cert que avui en dia a tot el
món, els joves són una palanca de canvi polític i social de primer ordre. El treball del
sistema per adormir les consciències, i la
voluntat permanent de les elits dirigents
adultocràtiques de menystenir el jovent,
fan que avui se’ns presentin els joves actuals com una generació que “passa” de la
política. Com una generació de conformistes, individualistes, que només pensen en
elles mateixes.
Però si entenem que la participació política va molt més enllà de les urnes i les
institucions, per diferenciar-la de la participació política estricta, l’anomenarem
participació social, ja que en parlarem des
d’un pla més general. Malgrat que definir
aquests límits també és molt discutible,
perquè podríem concloure que tota activitat
col·lectiva fora del mercat i de l’àmbit privat
és política. Hi englobem la participació a
entitats o grups de tipus cultural, esportiu,
de lleure educatiu, de voluntariat, i polítiques o de reinvidicació. Per tant, podriem
definir com “aquelles accions que els individus duen a terme amb una certa voluntat d’incidència en la configuració de la
vida col·lectiva —ja sigui per conservar-la,
ja sigui per transformar-la—.” Diferents
estudis han reflexionat sobre les transformacions que ha patit la participació política
en les darreres dècades, de manera que
molts cops allò què es veu com una crisi de
participació política en realitat és, si més
no parcialment, una transformació en les
formes de participació política i, per tant,
una crisi acotada a les seves formes més

ortodoxes i tradicionals. Els i les joves són,
en aquest sentit, un col·lectiu especialment
receptiu i sensible a aquestes transformacions, la participació política implica “sentir-se part” de la vida col·lectiva, però molts
cops no implica interaccions dins d’un
marc grupal.
Els nous contextos socials obren moltes
i noves possibilitats d’anar més enllà d’una
participació tradicional que té aspectes negatius com l’enquilosament, el partidisme,
la manca de representativitat, etcètera.
Així, els nous contextos socials obren les
condicions de possibilitat per generar nous
escenaris en el què (accions) i sobretot en
el com (formes) de la participació política
que la més oberta, més participativa, i més
lliure.
Constatem doncs, que el “passotisme”
dels joves és una afirmació buida de contingut, relacionada amb les ganes de recriminar actituds lligades a l’oci i no de reflectir un canvi generacional rellevant en la
tendència a participar. Els joves demostren
tenir inquietuds i interessos col·lectius.
Posant una mica d’atenció a les entitats
d’educació en el lleure, observem que aquí
reuneix força joves que hi han estat vinculats en algun moment de la seva vida.
Tres de cada deu joves afirmen que han
estat vinculats a aquesta mena d’entitats
(30,3%). En la gran majoria dels casos el
vincle comença durant la infantesa, i en la
meitat dels casos s’ha donat exclusivament
durant aquest moment de la vida.
Al voltant d’un de cada deu joves han
participat en activitats polítiques o de preocupació per l’entorn vinculades a algun

// 90 //

grup o entitat. Cal destacar que, en contra
del que passa en altres tipus d’entitats, el
percentatge de permanència és notable, i
que acaba de dibuixar el tipus de vinculació
que tendeix a generar la participació política: sol ser de certa durada i pròpia de les
edats juvenils. L’activisme polític és minoritari, però marcadament juvenil. Forma part
d’una manera de ser jove.
Les entitats polítiques amb més volum
de joves són, en primer lloc, la categoria
que podem anomenar entitats juvenils i
nous moviments socials i, en segon lloc, les
organitzacions polítiques més tradicionals,
els partits i sindicats. La participació de caràcter juvenil creix, en entitats com ara les
assemblees de joves o bé la participació en
casals socials okupats: és a dir, grups que
es caracteritzen tant o més per ser nous i/o
pròpiament juvenils que per la seva naturalesa alternativa i trencadora. Sembla que
els joves actuals tenen més atracció per un
tipus d’activisme d’impacte, on les activitats tenen un fi en sí mateixes i són compartides per tots els membres, front a un
activisme de militància clàssica, on la identificació amb la organització era molt gran i
l’activitat es realitzava “perquè tocava”.
L’esponjament participatiu consisteix,
d’una banda, en la tendència de les formes
de participació a concentrar-se només en
algun dels aspectes socialment positius
atribuïts a la participació —altruisme, compromís, voluntarisme i espai de sociabilitat
compartida—. Destaca, en aquest sentit, la
tendència creixent a la participació dels joves “com a ususaris” en entitats on, més
que oferir voluntàriament, els individus
reben alguna cosa.

En segon lloc, l’esponjament de la implicació consisteix a concentrar la participació
compromesa i d’alta intensitat en un moment concret de l’itinerari existencial. La
participació d’alta implicació és una mena
de ritu de pas d’una minoria de joves que fan
de la participació una manera d’entendre la
joventut i la dedicació del temps de lliure
disposició des del voluntarisme i la dedicació als altres, si bé és una dedicació amb
data de caducitat. Un nombre important de
joves tenen una dedicació “intensiva” a la
participació durant un període concret de
la seva. Els joves són un dels grups d’edat
que concentren més activisme participatiu,
en contra del que sovint se sol pensar. Per
contra, entre els joves que encara tenen
lluny el gros de les responsabilitats adultes
i que han abandonat clarament l’adolescència és on trobem les formes participatives de més intensitat. L’activisme juvenil es
va constituint, com una mena de ritu propi
d’una manera de ser jove que, en part, es
caracteritza per la transitorietat.
Les pràctiques polítiques més institucionalitzades, on l’exemple més clar és el
vot, pateixen un cert descrèdit entre les joves actuals. Les joves acudeixen a dipositar
el seu vot, una mica menys que la població
adulta, però segueixen una tendència força
similar. De fet la característica més clara
del vot juvenil és la seva fluctuació, la seva
volatilitat. Més que per donar suport a un
partit o polític concret (que en general observen amb desconfiança i llunyania), sembla que les joves mobilitzen més el seu vot
a la contra, és a dir per fer fora un partit
del govern.
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ques, com l’assistència a una manifestació,
el secundar una vaga, signar en una recollida de signatures o participar en actes de
boicot, assistir a xerrades, actes culturals,
concerts amb contingut social o reivindicatius...la població jove mostra més interès.
La característica principal, si ho comparem amb la implicació en entitats, és que
estem davant d’un activisme de baixa intensitat. Són moltes les que han fet alguna
activitat que podríem considerar política,
però la gran majoria participa en activitats
puntuals i que requereixen poc compromís,
poca dedicació, poca exposició personal.
És, per tant, un compromís light.
Branques associatives del teixit juvenil
català
L’associacionisme educatiu: Les associacions de l’àmbit de l’educació en el lleure
(o associacionisme educatiu juvenil) parteixen de la perspectiva de l’educació com
un procés integral i conceben el temps de
temps lliure com un espai educatiu complementari a l’escola i la família. A la pràctica, aquestes activitats són organitzades
per monitors o caps (joves, i en la seva gran
majoria voluntaris) i es concreten en activitats realitzades normalment els dissabtes
durant el curs escolar, amb sortides de cap
de setmana i amb campaments o colònies
a les vacances.
El moviment escolta: L’escoltisme és un
moviment juvenil que té per finalitat educar
infants i joves en el seu temps lliure, des
de la gratuïtat, basat en una metodologia
pròpia que inclou uns principis fonamentals, relacionats amb l’esforç personal i la

voluntat de compromís social. Els agrupaments escolta són les entitats de base,
locals, on els joves (caps) desenvolupen
la tasca educativa amb infants. Aquests
adapten el plantejament educatiu de l’escoltisme al seu entorn immediat i tenen
voluntat d’intervenir en aquest marc proper, per transformar-lo, a partir d’accions,
d’intervencions, de “projectes” fruit d’un
procés d’anàlisi, de concreció d’objectius,
d’accions, etc. més o menys elaborat segons l’agrupament.
Al Principat de Catalunya les associacions escoltes són Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya, Escoltes Catalans, Acció Escolta i els Centres Maristes Escolta. Al País
Valencià existeixen dues associacions: la
Federació d’Escoltisme Valencià i Scouts
Valencians. A les Illes Balears, l’escoltisme
està format principalment pel Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca i Escoltes de
Menorca i les Escoltes i Guies de Mallorca.
A la Catalunya Nord, trobem els Eclaireuses de Eclaireurs de France i a la Franja de
Ponent un agrupament de Minyons Escoltes i Guies.
Volem apuntar, alguns dels elements
(valors o aspectes del seu mètode) més
significatius de l’escoltisme, que entenem
que l’apropen al projecte d’Arran: El voluntariat/la militància, la perspectiva juvenil,
la voluntat transformadora, el projecte i
treball col·lectiu, la crítica, educar en l’acció, en l’entorn, en la participació en la vida
col·lectiva, el compromís, el model de coeducació, l’ecologisme...
Els esplais: són entitats juvenils i infantils que treballen a través de l’educació en
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el lleure. El joc és la principal eina a l’educació en el lleure, i a través d’aquest s’articula el funcionament de l’activitat pedagògica.
Al principat són tres les principals Federacions: La Fundació Pere Tarrés (MCEC),
La Federació Catalana de l’Esplai i Esplais
Catalans (ESPLAC), aquesta manté una
relació amb els Esplais del País Valencià i
de les Illes Balears creant un teixit de base
comuna per als tres territoris. A les Illes
Balears, hi existeixen diversos Esplais, que
estan sota el paraigües de l’Espai Laic. Al
País Valencià la presència d’Esplais també
és molt simbòlica, tot i que s’està treballant
des de la Federació de Cases de Joventut
del País Valencià per imposar-los.
Els Casals de Joves Associatius: són
associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia
organització i sota els prinicipis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social. L’eina principal dels Casals de Joves
és l’activitat no com a fi, sinó com a mètode
d’aprenentatge de la participació.
Però no és l’únic model de Casal que actualment existeix als Països Catalans. Les
Adiministracions Públiques fomenten un
altre tipus de Casal, el de Gestió Municipal.
En aquests s’hi actua seguint un model de
Centre Cívic Juvenil, és a dir, no fomenten
la participació entre els joves, sinó tot el
contrari, ofereixen una oferta d’acitvitats
a consumir de manera impersonal i sense
procurar una implicació del o la jove a l’organització d’aquestes.
Els Casals de Joves Associatius al Prin-

cipat estan associats a la Federació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (ACJ).
Al País Valencià, hi existeix la Federació
de Cases de Joventut del País Valencià. A
les Illes Balears, hi existeix l’Espai Laic.
En formen part diverses associacions que
s’enmarquen en l’ideari del Moviment Laic
i Progressista.
Les entitats culturals juvenils: Un altre
àmbit del teixit juvenil català és l’associacionisme cultural. El nostre país té infinitat d’expressions associatives culturals de
caràcter local: Des d’associacions de joves
que únicament organitzen concerts puntuals a les festes del seu municipi, fins a d’altres que tenen una activitat regular d’organització d’actes lúdics i culturals de foment
de la llengua, cultura i tradicions catalanes.
Alguns exemples són les colles de diables,
bandes musicals, colla bastonera, les
colles castelleres, els Esbarts Dansaires o
els Orfeons...
Les entitats polítiques: serien casos
més coneguts, principalment sindicats,
joventuts d’organitzacions i moviment estudiantil.
Els espais de participació institucional
Les xarxes associatives: seria el cas de
les Plataformes Territorials i els Consells
de Joventut, neixen amb la idea de ser una
plataforma que aglutini totes les associacions juvenils del territori que representen.
Amb les principals idees de coordinar i
de interlocutar amb l’administració pública, d’aquesta forma es creen plataformes
fortes capaces de crear una pressió i una
opinió “representativa” del jovent associat.
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Les Administracions Públiques reconeixen
als Consells de Joventut com els interlocutors vàlids pel que fa a temes juvenils,
i tenen signats forts convenis per al seu
desenvolupament tècnic.

vertir l’estat actual de les coses i avançar
en la satisfacció de la necessitat de l’habitatge per les joves dels Països Catalans.

A la geografia dels Països Catalans ens
trobem amb tres grans Consells: El Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana
(CJCV), El Consell de Joventut de les Illes
Balears (CJIB) i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC).

Parlar del dret a l’habitatge digne és
quelcom més que usual al cos legislatiu i
constituent dels Estats del món occidental.
L’evolució gradual de la lluita de classes,
la reestructuració del capitalisme i de la
geografia social i l’aparició dels incipients
Estats del Benestar feren bandera de la retòrica dels drets, incloent-hi, el dret a l’habitatge digne. Més concretament, a l’Estat
Espanyol el tardofranquisme ja introduïa
programes com els habitatges de protecció
social, i la mateixa constitució del 78’ declarà amb l’article 47:

HABITATGE
Si volem fer un bon anàlisi de les necessitats genèriques o bàsiques del jovent dels
Països Catalans, en cap cas podríem obviar la qüestió de l’habitatge. Cal partir d’un
anunciat concret: A nivell juvenil, l’habitatge, més enllà d’un sostre i quatre parets,
es defineix com a necessitat en tant que
està profundament relacionada amb 2 processos paral·lels i condicionants de l’autonomia i el benestar de les joves: l’emancipació física del món adult, en primer lloc i
determinada, en segon lloc, per la disposició d’un espai físic de repòs, intimitat i autorealització propi de les joves.
Ara bé, en quin panorama pretenem
satisfer tal necessitat tenint en compte el
vigent ordre social i context històric? Haurem de fixar-nos, per tant, en la concepció
general del “dret a l’habitatge”, la seva
traducció en la societat capitalista senil i
sobretot amb les problemàtiques a nivell
juvenil que se’n tradueixen. Un cop discernits tals aspectes, caldrà bastir el ventall
d’apostes que, a partir del debat i l’anàlisi
acurat, escollirem d’aplicar per tal de sub-

L’habitatge com a dret?

“Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
Ara bé, quina traducció té en la realitat
material l’existència de tal dret en el món
intangible de les lleis i les idees?
L’habitatge i la societat capitalista:
Malgrat que la retòrica legalista i institucional sobre els drets bàsics, la qüestió de
l’habitatge no és una excepció en la dinàmica de les diferents etapes del capitalisme, almenys pel que fa a les treballadores i
classes subalternes en general: l’amunte-
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gament, la precarietat i els desnonaments
són els tres fenòmens comuns que proliferen quan analitzem les condicions d’accés
a l’habitatge de les classes populars sota el
capitalisme.
Per copsar un millor retrat d’aquestes
condicions i exemplificar la seva transversalitat en la història de la societat capitalista, cal desgranar cada fenomen:
En primer lloc, amb el terme amuntegament volem fer referència a l’augment
massiu de la densitat d’inquilines per habitatge de mides reduïdes a les grans ciutats i les resultants problemàtiques socials, higièniques i sanitàries. Tal fenomen
és constant en la història del capitalisme:
l’extens creixement de les incipients urbs
industrials d’Europa i Nord-Amèrica entre
finals del s.XVIII i finals del s.XIX ,els anomenats processos de revolució industrial
i jove capitalisme, fou possible gràcies a
l’èxode social i econòmicament forçat de
masses de població del camp cap la ciutat,
les masses que engreixarien les files del
naixent proletariat industrial i les famílies
que s’amuntegarien en insalubres i massificats habitatges. Dels incendis de Londres
a les cases barates de Can Tunis a Barcelona. Tanmateix tampoc cal oblidar exemples més propers cronològicament: el creixement de les urbs asiàtiques, africanes o
sud-americanes sota el neocolonialisme,
amb el càlcul de 1000 milions de persones vivint-hi i encara creixent, ha generat
una situació analòga: un gran flux de treballadors acumulant-se en faveles i “villas
miseria”; fins al punt que, de retruc, l’arribada massiva de migrants als suposadament països desenvolupats s’afegeix a la ja

prou insostenible situació de determinats
barris o ciutats(Detroit, etc...). Observats
els exemples històrics, cal assenyalar la
relació directa d’aquesta realitat, l’amuntegament, amb una noció teòrica: el profund
antagonisme entre el camp i la ciutat i els
processos d’acumulació primitiva; és a dir,
la concentració de les masses treballadores en les urbs és necessària per la lògica
del guany capitalista, perquè allà s’hi generen les condicions de reproducció i manteniment de la classe de qui depèn la circulació del capital, les treballadores. Per tant,
l’amuntegament està regit per uns patrons
d’ordenació espacial i geogràfica ideats per
fer possible la producció i reproducció de
la societat capitalista i el manteniment de
la plusvàlua.
En segon lloc, la precarietat, per la qual
entenem la mateixa entrada de l’habitatge
en la circulació de mercaderies, és a dir,
la vessant més directament econòmica de
la problemàtica de l’habitatge: en aquest
sentit, a nivell històric les pujades de preus
del lloguer lligades a dinàmiques especuladores són constants: un exemple concret
n’és la bombolla immobiliària de la ciutat
de Madrid en el S.XIX, durant la qual el
preu per m2 es disparà dels 81’63 “reales”
el 1860 als 172’73 “reales” el 1863, traduint-se en la pèrdua massiva de l’habitatge de moltes famílies treballadores. Sense
anar gaire més lluny, l’actual crisi del deute té, sobretot a nivell de l’Estat Espanyol
(per bé que també ens podríem fixar en les
hipoteques subprime als EUA), una innegable relació amb la bombolla immobiliària, i s’ha acabat traduint en una situació
d’extrema precarietat pel que fa a l’accés o
simplement el manteniment de l’habitatge
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(els desnonaments, etc...). Aquesta precarietat cal explicar-la a partir d’una noció
teòrica bàsica: la llei del valor marxista.
Per sorprenent que sembli, els lloguers
de l’habitatge o be l’endeutament a través
d’hipoteques per accedir-hi, estan determinats per la llei del valor. Segons aquest
enunciat es regeix el següent: la pujada de
preus del lloguers, i per extensió de l’accés
a l’habitatge, és la compensació de plusvàlua perduda pel capitalista durant períodes
on el moviment obrer conquereix pujades
de sou, de la mateix manera que gràcies
a mesures keynesianes en certes etapes
s’han pogut congelar els preus del lloguer,
però els salaris en retrocés sempre acaben
reconduint l’estalvi de les treballadores cap
a engreixar la plusvàlua dels capitalistes,
com exposa H. Lefebvre, en el domini de
l’espai es complementa el traspàs de rèdits
de les classes populars a les propietàries.
Exemplificant-ho amb el cas de l’economia
espanyola, aquesta vigència de la llei del
valor l’expliquem a través de l’endeutament
de les famílies i el bombardeig ideològic
que promulgava la patrimonialització de
l’habitatge: els beneficis astronòmics de
l’especulació pels especuladors i el fet que
són les treballadores qui reben una vegada
més la precarització en la seva capacitat
d’accés a l’habitatge i de retruc carreguen
sobre les seves esquenes la crisi del deute;
de nou es reafirma i creix la plusvàlua, seguint la lògica acaparadora del capital, que
com més pot, més acumula. Justament en
aquest sentit, acabem desembocant en el
darrer fenomen:
Els desnonaments, tanmateix fem l’incís
que servint-nos de la poc desitjada actualitat d’aquest mot volem fer referència a

l’expulsió per la força d’habitatges, barris,
o terres en general, de les classes populars. Aquest darrer fenomen, que culmina
la resta, és la despossessió directa del suposat dret a l’habitatge digne per l’exercici
de la força, l’autoritat i la legalitat que la
classe dominant ha instituït a partir de la
seva apropiació originària del sòl de manera forçosa. Així doncs, arribem a la noció
teòrica relacionada amb aquest fenomen,
que és la indestriabilitat de l’habitatge amb
la propietat del sòl, considerada per Marx
la font originària de riquesa, conquerida
per la força durant els processos de formació del capitalisme. Segons això, en última
instància, la força bruta que anteriorment
fonamentà la propietat privada, passa per
sobre la retòrica dels drets si cal fer-ho per
seguir assegurant l’acumulació de capital.
Els exemples històrics d’aquest fenomen
són ben clars: des dels processos de reordenació de l’espai urbà, on es desarticulen
les antigues barriades populars del centre
de les ciutats per arraconar la classe treballadora a la perifèria com narra Harvey amb
els casos de Manhattan i París, a l’actual
problemàtica dels desnonaments per execució del deute hipotecari de les famílies.
En síntesi, podem concloure que l’habitatge en la societat capitalista, més aviat
que un dret, és una problemàtica regida
pels fenòmens d’amuntegament, precarització i desnonament/expulsió que sofreixen
les classes populars pel que fa al seu accés
a aquest. I tals fenòmens ens donen les
bases per afirmar que la problemàtica de
l’habitatge és global i històricament determinada en la societat capitalista, i sobretot,
necessària per la reproducció d’aquesta
societat donats els seus lligams indestria-
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bles amb la llei del valor, la propietat privada del sòl (font originària de riquesa) i
finalment, l’apropiació d’espai, plusvàlua i
sòl per despossessió directa per part de la
classe dominant.
Les joves i l’habitatge
A nivell juvenil, com ja hem assenyalat
a l’inici, partim de l’enunciat que les joves
definim l’habitatge com a necessitat per tal
d’acomplir un seguit de qüestions cabdals
a l’hora d’assolir l’autonomia i el benestar
juvenil.
A la pràctica, però, el jovent dels Països
Catalans ens trobem amb una sèrie d’obstacles per poder dur a terme la satisfacció
de tal necessitat, relacionats amb directament amb l’hegemonia social i política que
predomina en l’actualitat.
En primer lloc, per les joves són ineludibles les condicions ja explicades que imposa el capitalisme en aquest període històric a l’accés a l’habitatge: amuntegament,
precarització i desnonament, traduïdes en
el nostre dia a dia amb la crisi immobiliària
i del deute, i la problemàtica dels desnonaments. En addició, cal sumar-hi un seguit
de problemàtiques intrínsecament juvenils
pel que fa l’habitatge:
Impossibilitat econòmica d’emancipar-se: amb un 57’7% d’atur juvenil i un
model laboral on les joves som treballadores temporals, inexpertes i mal retribuïdes,
la impossibilitat d’emancipació per raons
econòmiques és un fenomen generalitzat
entre el jovent, que directament queda reclòs en l’àmbit familiar, lluny de l’autono-

mia física i l’espai de repòs, intimitat i autorealització juvenil.
Problemàtiques rural-urbà: Ens retrobem amb la noció marxista de la tensió
entre el l’àmbit rural i l’urbà, en el cas de
l’èxode per estudis, feina i en general necessitat d’emancipar-se dels joves que habiten en poblacions rurals. De fet, tal problemàtica, es fa extensible a bona part dels
pobles i territoris distants de les grans ciutats on les reordenacions geogràfiques del
capitalisme els han remodelat, traduint-se
en la pèrdua de l’antic caràcter i activitats
econòmiques rurals i inici d’un procés de
gentrificació que els ha convertit en àrees
dormitori benestants, amb preus inaccessibles pel que fa a l’habitatge. Ens trobem,
en aquests casos, que l’èxode forçat del jovent a l’hora d’accedir a estudis superiors,
feina i habitatge difícilment es traduirà en
la possibilitat de retornar i viure de manera
autònoma de la família al poble degut als
preus de l’habitatge. Aquest fenomen està
sedimentant a les ciutats una generació de
joves que literalment viuen en precari i en
molts casos estan desplaçats del seu medi
local on estaven arrelats; fenomen que té
certes semblances amb les fluctuacions
originàries de masses del camp a la ciutat durant els s.XVIII i s.XIX que formaren el
proletariat industrial.
D’altra banda, a més, cal fixar-nos en
elements que, més enllà de l’específica
precarietat econòmica juvenil, són directament cadenes ideològiques, fonamentals
principalment pel manteniment de la família heterosexual com a institució de poder
dominació a les joves.
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La família mononuclear: la concepció
de la família mononuclear (i els matisos
aportats pel capitalisme rosa) com a unitat
bàsica d’organització social, va directament
lligada a l’habitatge unifamiliar, la llar, com
el model d’habitatge estable i predominant.
Tota la resta de possibilitats, sobretot les
formes col·lectives d’accés a l’habitatge del
jovent estan concebudes com un mer trànsit, lligat a la inestabilitat de l’etapa juvenil,
cap a la final realització de l’individu que és
la vida en parella, la reproducció i l’habitatge unifamiliar.
Poder adult: justament travessant la
precarietat econòmica juvenil i la institució patriarcal de la família mononuclear,
ens arriba als joves lògica adultrocràtica
en l’àmbit de l’habitatge: tota forma d’accés a l’habitatge ideada i gestionada pels
joves estarà estigmatitzada com quelcom
poc estable(residències d’estudiants, pisos
compartits) i sota la pressió de ser tan sols
quelcom temporal i regulat per les ajudes,
ineficaces i paternalistes, de l’administració. Segons la lògica del poder adult,
les joves no som capaces de gestionar les
nostres pròpies possibilitats d’accés a l’habitatge de manera responsable, almenys
fins l’arribada de la maduresa i la vida en
parella.
Subvertim l’habitatge: les apostes del
jovent
Abans de formular cap aposta concreta,
és necessari tenir present la síntesi realitzada al voltant de la problemàtica de l’habitatge: és quelcom global, històricament
determinat i necessari pel manteniment i
reproducció del capitalisme, com també

està subjecte en el cas del jovent al poder
adult i patriarcal:
Friedrich Engels, “de la qüestió de l’habitatge” 1872:

amb la problemàtica de l’habitatge que ens
poden inspirar i aportar interessants informacions a l’hora de dura a terme la nostra
aposta:

empreses i els generarà més beneficis,
tractar al jovent com a mera força de
treball. El discurs dominant tot sovint
es refereix al problema de l’atur a l’estat espanyol com una manca de formació dels treballadors, justificant encara
més l’assimilació en l’educació de les
necessitats tècniques de les empreses

JOVENT I EDUCACIÓ

“[...]Aquest és un exemple frapant de
com la burgesia resol a la pràctica la qüestió de l’habitatge. Els llocs de cultiu de les
epidèmies, els forats i tancats més infames
on el sistema de producció capitalista confina els nostres treballador nit rere nit no
són abolits; simplement es traslladen! La
mateixa necessitat econòmica que els genera en el primer lloc, els genera també en
el segon. I mentre existesca el sistema de
producció capitalista és una ximpleria esperar una solució aïllada de la qüestió de
l’habitatge o de qualsevol altre qüestió social que afecte el destí dels treballadors. La
solució rau en l’abolició del sistema de producció capitalista, en l’apropiació de tots
els mitjans de vida i de treball per la pròpia
classe treballadora”.
Les nostres apostes, per tant, s’han de
basar en un principi comú: la ruptura amb
la lògica de la propietat privada, l’habitatge
com valor de canvi o mercaderia i el model d’organització social heteronormatiu
i patriarcal, des de l’autonomia i la nostra
pròpia autogestió. Hem de conquerir per
nosaltres mateixes la necessitat de l’habitatge juvenil i autogestionat, perquè el poder adult i les seves institucions no només
ens estigmatitzen, sinó que s’han demostrat clarament insuficients per solucionar
la nostra problemàtica amb l’habitatge.
Tot seguit adjuntem una llista bibliogràfica de diferents experiències relacionades
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Educació; anàlisi i crítica
Al llarg de la història de les societats de
classes, l’educació ha estat sempre lligada a l’estructura econòmica i a les correlacions de forces dins la lluita de classes.
Les institucions d’ensenyament han jugat
un paper molt important en la reproducció dels diferents modes de producció,
preparant la mentalitat dels nens i joves
per assegurar la seva incorporació futura
al mercat laboral, així com jugar un paper
fonamental pel que fa la transmissió de saber acumulat.

- Les escoles però, no es limiten a gestar treballadors, si no que els volen
obedients. La segona funció implícita
que han tingut al llarg del temps les escoles és la de reproduir la ideologia dominant, tant a nivell de continguts com
de metodologies. El sistema educatiu
reprodueix els valors dominants. Se’ns
ensenya a ser competitius, a aixafar
els companys si volem arribar més alt,
s’introdueix l’individualisme dins el cap
dels futurs treballadors, a respectar
l’autoritat del professor (o del patró). En
aquest sentit és bastant evident el que
persegueix per exemple la introducció
d’una assignatura anomenada “Empresa i iniciativa emprenedora”, situant
l’anomenada “emprenedoria” al centre
del model d’èxit professional i per tant
reproduint aquesta idea a l’àmbit educatiu.

Cal entendre per tant que l’actual model
d’ensenyament és un producte històric que
compleix unes funcions determinades per
l’estructura econòmica i pels interessos de
les classes dominants. Cal entendre que
això està subjecte als avenços i retrocessos
en la lluita de classes i no és quelcom mecànic.
En el capitalisme actual podem afirmar
que l’escola compleix dues funcions principalment:
- La primera, produir força de treball
“qualificada” (en l’esborrany de la LOMQE, es parla directament de competitivitat econòmica pel que fa a l’educació
secundària obligatòria), ensenyar al jovent allò que és més interessant per les

Les darreres reformes educatives, la
LOMQE especialment, però també la LEC,
constitueixen l’entrada completa de la lògica mercantil a les estructures de govern i
de gestió de les escoles, i un aprofundiment
en la reforma dels currículums, cada cop
més encarats a les necessitats del mercat.
Aquests canvis sovint es presenten com a
mesures de racionalització i de reestructuració del sistema per fer-lo més eficient i
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-de nou- garantir un bon traspàs d’allò que
és públic i comú, de totes, al món empresarial. L’excusa és la repetida manca de finançament públic i el malbaratament excessiu
de recursos públics, però si mirem enrere
veiem que les estratègies, documents, etc.
aprovats en aquesta línia són de molts anys
abans del 2007,
Educació i jovent
Cal entendre i assimilar que les institucions educatives són producte de la societat on neixen, en el cas dels Països Catalans d’una societat capitalista amb unes
elits dominants que necessiten protegir el
seu estatus socioeconòmic. Aquestes institucions són una eina al seu servei per tal de
garantir la seva continuïtat.
“Ens eduquen per acceptar que l’esclau
vol ser esclau”. Així resumeix Josep Manel
Busqueta l’essència de tot plegat: el sistema educatiu és un factor essencial en la
socialització primerenca del jovent, i incidint en aquest es pot arribar a aconseguir
uns objectius polítics que és el no qüestionament de la situació actual ni la comprensió dels mecanismes que la produeixen.
Són molts els elements i dinàmiques
que reprodueixen uns rols de submissió
de l’estudiant a les aules. La unidireccionalitat de l’aprenentatge, entès com una
transmissió de coneixement d’una persona
suposadament més sabuda (professorat)
cap a una altra que no ho és tant, és potser
la més evident. Això fa que no hi hagi lloc
pel qüestionament dels continguts de l’ensenyança rebuda, que cal recordar que és
marcada a nivell centralitzat per les diver-

ses comissions d’Ensenyament i els seus
assessors (provinents del món privat i empresarial).
La participació estudiantil n’és un altre
exemple. En totes aquestes etapes és reduïda, insignificant i merament simbòlica.
Es redueix el paper de l’estudiant a espais
institucionals on la seva representació és
ínfima i la seva veu i opinió ignorada constantment; demostrant una forta imposició
d’un poder adult que considera poc importants les opinions d’aquells que més hores
passen a les aules, els estudiants, per sota
del seu propi criteri, pretesament més qualificat.
Els estudiants no tenen espais d’autoorganització on puguin prendre decisions
vinculants sobre com volen aprendre, sobre com han de ser i ser gestionats els espais on passen llargues hores, com volen
encaminar els seus estudis i cap a on... En
comptes d’això, trobem que de manera inflexible l’únic camí i metodologia a seguir
és la de la ideologia hegemònica; la de la
submissió davant de les idees que venen
donades en espais on no hi ha lloc per escoltar la veu de totes.
Darrera d’aquest fet potser simbòlic s’hi
amaga la lògica i rerefons del que busquen
les institucions d’un sistema educatiu nascut d’una societat capitalista: la submissió
i passivitat dels estudiants entesos com a
persones potencials que en un futur poden
garantir o subvertir l’ordre establert i, per
tant, la seva posició dominant.
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El català a l’escola
L’escola és una institució fonamental
per garantir l’aprenentatge i la normalització de la llengua pròpia del nostre país, el
català. El català ha d’arribar a ésser allà on
encara no ho és, i ha de continuar essent
allà on ja ho és, la llengua de cohesió social
i part de la identitat dels Països Catalans.
La llengua ha estat per tant un dels
principals objectius dels estats espanyol
i francès a l’hora d’intentar acabar amb
nosaltres com a poble. A la dictadura franquista la repressió i persecució a la llengua
catalana va ser a l’ordre del dia. Avui en dia,
però, en suposada democràcia, l’ofensiva
contra el català continua viva i especialment accentuada en els darrers temps.
Aquesta ofensiva s’ha donat de diferents
formes en funció de l’administració política de cada part en la que està esquarterat el país. Al País Valencià, de la mà del
govern del Partit Popular, hi observem els
atacs i intents d’acabar amb la línia en valencià. A les Illes Balears i Pitiüses, la fi de
la normalització lingüística, l’imposició del
decret de trilingüisme que es carrega la
immersió lingüística; a la Franja de ponent
l’invent flagrant del LAPAO com a substitució del català; a la CAC els atacs al sistema
d’immersió lingüística; a la Catalunya Nord
la supressió d’ajudes a la Bressola... i, entre molts d’altres, a nivell general la LOMQE – que suposa un retrocés en els drets
lingüístics adquirits sota el jou de l’estat
espanyol i pretén homogeneïtzar totes les
escoles catalanes de l’estat per la via de
l’espanyolització.

Davant d’aquesta situació, el jovent ha
de tenir un paper rellevant pel que fa a la
resposta d’aquests atacs i la reivindicació
del català com a única llengua oficial.
S’ha de defensar la llengua com un dels
elements de vertebració del país, una lluita
que s’ha d’articular indubtablement de manera nacional i pot esdevenir un imporant
element pel que fa a la construcció nacional dels Països Catalans.
S’ha d’organitzar la resposta de manera conjunta amb sindicats de treballadors
i estudiants, associacions culturals i organitzacions polítiques. Cal determinar quin
encaix ha de tenir el moviment juvenil i la
organització juvenil en aquesta lluita per tal
d’esdevenir-hi agents actius.
Cal estendre l’ús social del català arreu
on tinguem presència i capacitat d’incidència per tal de visualitzar-la com a llengua
útil i de cohesió per les classes populars
del nostre país. I cal, finalment i sobretot,
socialitzar la idea de la desobediència mitjançant la lluita ideològica a tots els espais
on treballem perquè esdevingui un element
central en la defensa de la llengua i la
construcció nacional.
Alternatives
Tot i ser evident, cal tenir en compte en
primer lloc que cal bastir una alternativa
en matèria educativa. La qüestió és com
fer-ho. Per transformar els continguts i els
mètodes de l’actual ensenyament institucionalitzat és obvi que o bé s’aconsegueix per
la via de la lluita, imposant a determinats
governs unes mesures determinades en
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una correlació de forces favorable, o directament és el propi moviment popular català
qui té capacitat per a dictar què i com s’ha
d’ensenyar.
Per això cal tenir clar, en primer lloc,
què ha de ser l’educació. Alguns autors i teòrics marxistes i revolucionaris han teoritzat sobre aquest tema. N’és exemple Octavi
Fullat, que ens regala aquesta explicació:
“La tasca educadora marxista -que no
té perquè servir-se de la institució escolar;
ans li farà nosa- no posarà en contacte amb
la Veritat, sinó que s’encarnarà en dues
praxis eminentment soteriològiques en
conformitat amb el seu concepte metafísic
d’home. L’educació es dura a terme mitjançant el treball no alienat, que és aquell
que ha suprimit tant la diferencia entre
treball manual i treball social com la propietat privada. La segona praxi de I’activitat
educativa és la revolució o extermini, fins i
tot violent, de l’explotació que unes classes
socials exerceixen sobre altres. Una educació centrada en l’escola té molt poc de
marxista, a no ser que el centre escolar es
converteixi en I’espai des d’on es treballa
productivament, i no de manera lúdica, i
des del qual hi ha exercici revolucionari.”

Forces i febleses de la pedagogia
marxista – OCTAVI FULLAT
Són moltes les interpretacions que
s’han fet a nivell abstracte sobre la qüestió
de l’educació des d’una òptica marxista i el
debat està obert.

llar aquesta problemàtica que ens afecta.
Quin paper considerem que ha de jugar a
l’actualitat l’educació en el lleure que duen
a terme Esplais i caus, sovint socialitzant,
ensenyant valors que no són hegemònics i
no es reprodueixen a l’escola, com la solidaritat, el companyerisme o l’esperit crític, que són profundament rellevants per la
formació de persones capaces de prendre
consciència de la seva situació en la societat i de transformar-la. Quins altres espais
creiem que són vàlids per la reproducció
d’aquests valors, a quines persones s’enfoquen... i com es complementa això amb la
lluita duta en aquelles institucions d’ensenyament merament formals.
Una cosa és clara, l’autoorganització del
jovent, en aquest cas als instituts o centres
de formació, sigui en assemblees d’estudiants i/o en nuclis del SEPC, juga un paper
fonamental, aquesta permet donar resposta a les problemàtiques concretes, empoderar les joves, generar consciència crítica sobre el model educatiu actual, donar
resposta als atacs i articular la lluita per
les necessitats que com a joves tenim respecte de les institucions educatives. I fora
dels centres, generar espais on socialitzar
coneixements, aprendre, transmetre valors
que no se’ns ensenyarà a l’escola.
Cal veure fins a quin punt es solapa la
feina del Sindicat d’Estudiants i la de l’Organització Juvenil, per esclarir-ho és necessari debatre on comença la feina d’un i
on acaba la feina de l’altre i quines tasques
compartides han de realitzar ambdues organitzacions de l’MCAN.

Com a Organització Juvenil hem de plantejar ara com podem, volem i hem de treba// 102 //

LA HISTÒRIA DE
L’INDEPENDENTISME CATALÀ
EN 50 PUNTS:
MEMÒRIA, HISTÒRIA I LLUITA
Arran

Breu repàs cronològic de les lluites i fites de l’independentisme al llarg d’aquests
darrers 80 anys. Volem aprendre dels errors i encerts del passat, per tal d’aplicar
els ensenyaments d’ahir a les lluites d’avui.
1. Fundació d’Estat Català (EC, 1922):
estructuració política del separatisme. Organització paramilitar. Foren molt importants les aportacions dels catalans d’Amèrica (Cuba).
2. Daniel Cardona i Civit (1890-1943).
Nosaltres Sols! (NS!, 1931): còpia del model irlandès (Sinn Féin): insureccionalisme
armat i lluita anticolonial contra la metròpoli i les forces d’ocupació angleses. Insurreccionalisme com a guia.
3. Societat d’Estudis Militars (SEM,
1922): quadres militars de l’Exèrcit català.
L’INDEPENDENTISME DURANT
LA DICTADURA (1923-1930)
4. Galeusca (1923): la Triple Aliança,
com a forma de coordinació de les nacions
peninsulars. Juliol de 1933: renovació, adhesió de Palestra, amazics del Rif.

5. Bandera Negra (suborganització d’EC,
1925): atemptat dels túnels del Garraf contra Alfonso XIII. Jaume Compte, Miquel Badia i Marcel·lí Perelló són empresonats.
6. Complot de Prats de Molló (1926): intent de penetració armada d’uns 200 voluntaris armats, per iniciar l’alliberament de
Catalunya. Malgrat ser detinguts, fou una
victòria propagandística internacional.
7. Constitució Provisional de la República Catalana (l’Havana, 1928) J. Conangla i
Fontanilles ( Montblanc). L’organització de
la futura Catalunya independent.
8. L’apoliticisme patriòtic: Nosaltres
Sols!. Sense projecte polític: només expulsió de l’ocupant.
9. Pacte de Sant Sebastià (1930): tàctica
possibilista de col·laboració amb els republicans estatals.
10. Formació d’ERC (1931): conferència
d’esquerres catalanes: 18 i 19 de març. Indefinició ideològica (famílies). Estat Català
manté estructura pròpia. JER-EC: Joventuts d’Esquerra Republicana - Estat Català.
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11. República Catalana (14/04/1931) com
a Estat de la Federació Ibèrica. Feblesa del
projecte.

18. Consell Nacional de Catalunya (CNC,
Londres 1940-45): dret democràtic a l’autodeterminació.

12. La deriva marxista de l’independentisme. El Partit Comunista de Catalunya
(1928, PCC): J. Miravitlles, M. Ferrer, J. Arquer. Estat Català Partit Proletari: Jaume
Compte, 1932. Doble alliberament nacional
i de classe.

19. Caigudes del FNC: 1943 i 1946. Inici
de la guerra freda. Concordat amb el Vaticà
i acords militars i econòmics amb els EUA
(1953).

13. Sis d’Octubre del 1934. L’Estat Català de la República Federal Espanyola. El
subjecte polític de decisió: el Parlament
Català/ l’Estat espanyol. Acte de realisme
polític.
14. L’independentisme català durant la
guerra (1936-1939). Feblesa organitzativa
d’EC i NS!. Marginats dels òrgans del poder revolucionari. Presoners de la CNT-FAI
i del PSUC. L’expedició a Mallorca: 2000 militants d’EC, les raons d’un fracàs.
15. Complot del novembre del 1936. La
via política catalana. Neutralització de la
CNT-FAI. Sota el paraigua francès.

20. Fundació del Partit Socialista d’Alliberament Nacional (1968, PSAN): aportació
teòrica dels moviments d’alliberament nacional d’Àsia, Àfrica i Amèrica.
21. L’Assemblea de Catalunya (1971): el
seu paper polític i els tres punts del seu
programa.
22. El PSAN-Provisional (1974-79): formació de plataformes polítiques pròpies.
Col·lectius Obrers en Lluita (COLL, 1976).
Sindicat Nacional.
23. La Carta de Brest (1974): Solidaritat Internacionalista contra l’imperialisme.
Signada pel PSAN (p), UPG, ETA (pm), IRA,
UDB i ECT.

16. Fets de maig del 1937. CNT/ PSUC.
Ascens del PSUC. Pèrdua ordre públic i les
indústries de guerra.
L’INDEPENDENTISME POLÍTIC
DURANT EL FRANQUISME (1939-1975)
17. El Front Nacional de Catalunya (FNC,
maig 1940, París): format per EC i NS!. Organització patriòtica resistent. Branca política i militar. Col·laboració amb els aliats.

L’INDEPENDENTISME POLÍTIC
DURANT LA TRANSICIÓ (1975-81)
24. Jornades de debat sobre els PPCC
(octubre de 1976): estat de la qüestió.
25. Comitè Català Contra la Constitució
Espanyola (1978): format pel PSAN(p), Esquerra Nacional (EN) i Comunistes Catalans Independents (CCI).
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26. Mort en combat dels patriotes catalans: Martí Marcó i Fèlix Goñi (1979). Inicis
de Terra Lliure (TLL), com a organització de
propaganda armada. Exèrcit Popular Català (EPOCA). Els Comitès de Solidaritat amb
els Patriotes Catalans (CSPC): organisme
antidepressiu (1979-89). Independentistes
dels Països catalans (IPC, 1979-84).
27. L’Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Universitat (AEIU): neix a la Facultat de Medicina, Clínic (1980). Grups de
Defensa de la Llengua (1981, GDL): rebuig
del bilingüisme.
28. Detenció de 23 militants independentistes a Reus, València, Manresa i Esplugues de Llobregat (1981).

bre del mateix any es converteix en partit
polític representat l’estratègia del Front
Patriòtic. Atacs a les seus del MDT a Palafrugell i Barcelona (1989): incendi i bomba.
34. Els Casals Independentistes: la vitalitat del moviment. Casal Independentista
de Sants, Jaume Compte (1990). Neixen
els Joves Independentistes Revolucionaris
i Revolucionàries (JIR): joventuts del MDTIPC.
35. Operació Garzón (1992): 60 independentistes detinguts. Denúncies de tortures.
36. Macrojudici a 25 independentistes
acusats de militància a Terra Lliure (1995).
Dissolució de TLL. Es crea la Plataforma
per a la Unitat Popular (PUA).

L’INDEPENDENTISME DURANT EL
NEOFRANQUISME (1978 - 2011)

37. Es refunda el MDT (1998).

29. Moviment de Defensa de la Terra
(Reus, 1984): front Revolucionari. Independència, Unitat nacional, Defensa dels interessos del poble treballador català, Acceptació de totes les formes de lluita.
30. Assemblea Municipal de l’Esquerra
Independentista (AMEI, 1986).
31. Ruptura MDT-IPC i MDT-PSAN
(1987). A la UAB es funda el Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI).
32. Fundació de Maulets (abril de 1988) a
Cervelló, Baix Llobregat.
33. Es funda la coalició independentista
Catalunya Lliure (1989) entre el MDT-PSAN
i el Front Nacional de Catalunya. El desem-

38. Maulets i les JIR es fusionen (1999).
39. La PUA es dissol, els seus militants
creen Endavant, Organització Socialista
d’Alliberament Nacional (OSAN, 2000).
40. Es crea Alerta Solidària, com a organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista (2001).
41. Diverses Assemblees creen la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI, 2002).
42. Es funda el Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans (SEPC, 2006).
43. Fundació de la Coordinadora de l’Esquerra Independentista (CEI, 2007).
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44. A les eleccions municipals del 27 de
juliol de 2007, la CUP treu un total de 27
regidors.
45. Consulta independentista a Arenys
de Munt (13 de setembre de 2009) a iniciativa de la CUP. Punt d’inflexió de l’autonomisme. Entre els anys 2009 i 2010 es realitzen més de 500 consultes no vinculants
sobre la independència de Catalunya (CAC).
46. Manifestació “Som una nació. Nosaltres decidim” (10 de juliol de 2010): manifestació multitudinària en favor del dret a
decidir. Més d’un milió de persones. Es funda Solidaritat Catalana per la Independència (SCI) i Reagrupament Independentista.
47. A les eleccions municipals del 22 de
maig de 2011, la CUP treu un total de 104
regidors.
48. Se celebra l’assemblea constituent
de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) el
10 de març de 2012. L’11 de setembre del
mateix any, en motiu de la Diada Nacional
de Catalunya, es produeix una manifestació
històrica: uns 2 milions de persones i inequívocament independentista.
49. Neix Arran el juliol de 2012 fruit del
procés de confluència entre Maulets, la CAJEI i diversos col·lectius locals. El jovent de
l’EI s’uneix en una sola organització.
50. La CUP es presenta a les eleccions
del Parlament de Catalunya i obté 3 diputats (25 de novembre de 2012): 126 219 vots.
￼
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PETIT LLIBRE ROIG
DEL/LA JOVE
INDEPENDENTISTA
Moviment de Defensa de la Terra (MDT)

PRÒLEG
Fa setze anys, en unes circumstàncies polítiques força diferents, apareixia el
Petit Llibre Roig del jove independentista.
Malgrat els canvis sociopolítics que hi ha
hagut, hem cregut que calia reeditar-lo,
perquè part dels seus continguts continuen
sent plenament vàlids i útils. Aquesta nova
edició ha pres com a base el text original,
encara que s’hi ha fet retocs, se n’han ampliat capítols i se n’han afegit de nous.
El destinatari d’aquest llibret és el/la
jove independentista que està integrat/
ada en qualsevol de les organitzacions, casals, etc. que formen el nostre moviment
d’alliberament nacional. Aquest llibret
pretén ser una primera eina que ajudi a la
seva formació, però, evidentment, aquesta formació no s’ha d’aturar en la lectura
d’aquesta obra, sinó que ha de continuar amb la lectura d’obres de més gruix o
la visió de pel·lícules o documentals, així
com amb la mateixa pràctica política. Només aquesta formació continuada farà
que militar en l’Esquerra Independentista
quan es tenen 20 o 24 anys deixi de ser en
molts casos una mena de ritu de pas per

integrar-se posteriorment en la vida adulta
assumint les coordenades ideològiques del
sistema econòmic i social dominant.
Només una persona militant formada
pot resistir amb certes garanties la força
abassegadora de la ideologia dominant, la
qual, mal que ens pesi, ens acaba influint a
tots i totes. La formació és l’únic anticòs de
què disposem per combatre totes les mistificacions i els paranys que aquesta ideologia dominant escampa i introdueix en els
nostres cervells.
No cal dir que aquest petit llibre està
redactat des d’un determinat punt de vista i, en conseqüència, molts aspectes
són discutibles. No hi hem volgut defugir
problemàtiques molt actuals que podrien condicionar el futur desenvolupament
del moviment independentista, com ara la
circulació de la droga en alguns àmbits de
l’independentisme o els efectes de l’actuació d’ETA als Països Catalans. Sabem que
alguns sectors de l’Esquerra Independentista no estaran d’acord amb algunes de les
consideracions que s’hi fan, però ens agradaria que la discussió sobre aquests temes
es fes d’una manera tranquil·la i sense pre-
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judicis, evitant desqualificar el que s’hi diu
sense aportar-hi cap argument.
Pel que fa a l’estructura, el llibret segueix la de l’edició original i es divideix en
una part de contingut més aviat teòric i en
una altra de pràctica. Sabem que s’hi podien haver tractat més temes, però hem triat
els que hem considerat més útils per al públic a qui ens dirigim.

TEMES DE
DEBAT

greu les afirmacions que parlen de l’Ebre
com d’una frontera, o aquelles altres que
situen una barrera geogràfica entre Catalunya Nord i els Països Catalans del Sud a
l’Albera, ja que aquests serrats no són més
que petites muntanyes. Ni l’Ebre ni l’Albera no constitueixen altra cosa que separacions intercomarcals entre comarques
veïnes i molt semblants, el Baix Ebre i el
Maestrat, i el Rosselló i l’Empordà.
El territori dels Països Catalans és,
doncs, una àrea geogràfica amb una coherència interna que s’ha anat manifestant a
través de la història dins els límits coneguts
(de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó).

QUÈ SÓN ELS PAÏSOS CATALANS?
(GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

* * *
Tot i no tenir unes fronteres exactament
delimitades, el territori dels Països Catalans constitueix una unitat geogràfica prou
singular i coherent. D’una banda, ocupen
l’extrem occidental de la mar Mediterrània;
d’altra banda, pel fet d’estar la zona continental arrecerada de la influència atlàntica per conjunts muntanyosos (Pirineus,
Altiplà Castellà), mantenen molt accentuadament el seu caràcter mediterrani
Els Països Catalans continentals ocupen, doncs, una part considerable de la
façana mediterrània de la Península Ibèrica, amb l’interior de la qual tenen vies geogràfiques de comunicació poc fàcils (cap
dels rius importants que neixen fora dels
Països Catalans - Ebre, Xúquer- no són navegables al llarg del seu curs). En canvi, les
comunicacions són bones al llarg del litoral (per mar i per terra), i dels Pirineus a
la mar.
Cal, doncs, rebutjar com un error molt

La zona continental aconsegueix una
elevada uniformitat cultural amb l’anomenada civilització ibèrica que arribà a arrelar
profundament (molts dels noms dels pobles ibèrics han perdurat com a noms de
comtats medievals i de comarques actuals;
d’altra banda, les Illes Balears i les Illes
Pitiüses reben una forta influència púnica).

guanyant territori als regnes musulmans.
Es tracta d’una societat medieval, amb
unes característiques molt determinades.
És sobretot una societat de frontera, a
l’extrem de l’Europa cristiana, amb fortes
influències de les civilitzacions del Nord
d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.
La formació de la nació catalana té lloc
en dues etapes: la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. La Catalunya Vella constitueix
el bressol nacional pel fet de mantenir-se
la frontera amb els regnes musulmans estabilitzada durant 200 anys (del 950 al 1150,
aproximadament), en una línia que segueix
el sud del riu Llobregat i la zona de la vall
del Segre, pel sud del pre-Pirineu. Durant
aquest temps es formen moltes de les característiques nacionals, com la llengua
(molt pròxima a la llengua occitana), i els
diferents territoris s’uneixen al voltant dels
comtes de Barcelona. L’estructura agrària
de pagesos lliures armats, entra, a partir
de 1050, en un procés creixent de feudalització per l’apropiació per part de la noblesa
de l’excedent agrari.
* * *

És amb la romanització i la cristianització que els Països Catalans en el seu
conjunt troben una primera uniformització,
així com també augmenten la seva intercomunicació alhora que es mantenen allunyats de les decisions polítiques gestades
als centres de decisió romans, visigòtics i
francs (Roma, Tolosa, Toledo, Aquisgrà...).
La formació dels Països Catalans com a
nació es produeix des del segle VIII al segle
XIII, al si d’una societat cristiana que independitzant-se del poder franc va avançant,
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Al llarg dels segles XII i XIII s’incorporen
als Països Catalans la resta de territoris
constituïts anteriorment en regnes i taifes
musulmans (Tortosa, Lleida, València, Mallorca, Menorca, Eivissa...) i la nació catalana (dins la corona Catalano-Aragonesa)
arriba a la seva extensió geogràfica i a la
consolidació de les seves estructures polítiques.
Aquests nous territoris són els que en
termes historiogràfics han estat anome-

nats Catalunya Nova. Tots comparteixen
estructures socioeconòmiques semblants
tot i que els de la Catalunya Vella tenen
unes estructures més feudals.
Les lluites de classes han estat molt
intenses arreu dels Països Catalans i, així,
als segles XIV-XV, la lluita dels pagesos de
remença aconsegueix de fer recular molts
dels privilegis feudals.
Els poders espanyol i francès, que comencen a exercir diferents formes de pressió important ja al segle XV (Compromís de
Casp, introducció de la inquisició castellana, atacs militars al Rosselló i l’Empordà),
interfereixen l’evolució interna de la nostra
societat. Des d’aleshores el poder estranger ha actuat com a suport de la reacció
social.
La derrota de les Germanies valencianes
(1519-1523) ja té aquest signe clar; i la de
les Germanies de Mallorca també reforcen
el poder dels «mascarats», rics patricis de
ciutat. Al País Valencià la noblesa es castellanitza i s’alia amb el poder castellà contra
el poble. Més tard seran els reis castellans
que cediran Catalunya Nord (comtats de
Rosselló i Cerdanya) a l’estat francès (Tractat dels Pirineus, 1659).
L’ocupació espanyola del 1707-1714
marca la pèrdua total de la sobirania, i la
subordinació a les lleis de Castella (mentre
que es mantenia la dominació francesa a
Catalunya Nord; només Menorca, sota dominació anglesa, escapa durant el segle
XVIII a les fortes pressions desnacionalitzadores).
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El país mantenia, però, una dinàmica
socioeconòmica pròpia, fruit d’unes estructures socials que permetrien el floriment
d’una revolució industrial al llarg del segle
XIX (en algunes zones del territori nacional), especialment a partir de la capitalització produïda per l’agricultura i el comerç.
El segle XIX és el segle del reforçament
dels estats opressors que hem heretat fins
als nostres dies. Primer, a partir de la Revolució Francesa, l’Estat francès estableix
les seves rígides estructures centralistes.
Després ho farà l’Estat espanyol, amb la
creació d’estructures que esdevindran fonamentals com la divisió per províncies
(1833), el sistema unificat d’impostos, la
Guardia Civil, etc.
Malgrat l’allunyament i l’opressió de les
estructures polítiques espanyoles i franceses, els Països Catalans van entrant paulatinament en la «revolució capitalista» de
tipus industrial al Principat i de tipus agrari
al País Valencià, de tal manera que el sistema capitalista es generalitza completament en començar el segle XX.
Com a símbol d’aquest fenomen cal recordar que el ferrocarril i el vaixell unien
els centres principals del territori des de
les darreries del segle XIX.
La classe obrera catalana assumeix en
començar el segle XX un protagonisme
important dins la societat catalana fins a
arribar a plantejar veritables canvis revolucionaris durant el període de 1936-1939.
Novament, la reacció espanyola aliada a la
burgesia catalana frustra aquests intents
de transformació social amb el franquisme.

El règim franquista és sobretot l’expressió del poder oligàrquic espanyol, no estrictament feudal sinó defensor d’unes vies
determinades d’incorporació de l’Estat espanyol al sistema capitalista (sense pèrdua
de privilegis oligàrquics).
El franquisme permet de mobilitzar
sectors importants de la petita burgesia
espanyola integrant-los com a buròcrates
i forces d’ocupació que col·laboren en el
reforçament de l’Estat; i permet, també, de
fondre els diferents sectors oligàrquics espanyols incorporant l’oligarquia financera i
terratinent al desenvolupament capitalista
dels anys 60.
La crisi econòmica dels anys 70, que
perjudica sobretot el capitalisme industrial
i afavoreix els monopolis estatals, posa a
mans d’una nova burgesia burocràtica estatal els ressorts principals de l’economia
de tot el territori de l’Estat espanyol.
Els Països Catalans entren durant el
postfranquisme en una etapa de subordinació i de desnacionalització protagonitzada principalment pel Partido Socialista
Obrero Español (PSOE).
Aquesta política és seguida encara amb
més força pel Partido Popular (PP) als
anys 90, seguint la conjuntura neoliberal
hegemònica a Europa i arreu del món. La
conjuntura econòmica i política de finals de
segle mostra, arreu dels Països Catalans,
una situació complexa amb alguns punts
d’indeterminació. La mundialització de
l’economia i de la informació reforça la dictadura mediàtica i manté la fragmentació i
la precarització laboral, i també fomenta la
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manipulació ideològica i política dels moviments migratoris.
Des d’un altre punt de vista, en el nivell
més estrictament polític, la construcció
d’un àmbit europeu únic deixa algunes zones d’indeterminació en la mesura que, en
la nova reestructuració del continent, els
espais nacionals i culturals podrien prendre relleu si se saben promoure adequadament a partir de l’impuls de moviments
populars forts i representatius (cal considerar especialment els casos d’Irlanda,
Còrsega...).
La nació catalana podria, doncs, trobar
un cert nivell de reconeixement polític en
un pla supraestatal, si sap defensar adequadament els seus drets col·lectius.
* * *
Amb unes breus pinzellades hem intentat de descriure el procés de formació de la
nació catalana i la seva evolució. Pensem
que, només amb una breu visió històrica,
ja és innegable la realitat social col·lectiva
que representen, i s’apunten les característiques que defineixen la societat dels
Països Catalans actualment: existència
d’una mateixa llengua nacional i d’una història comuna, estructures capitalistes amb
una llarga i profunda tradició, importància
dels centres urbans, cultura oberta als corrents internacionals, estructura econòmica
i demogràfica coherent al llarg del territori,
etc.
Pensem que cal tenir molt clar que la
validesa política de la idea de Països Catalans no depèn, però, tant d’una justificació

històrica (de si tal segle -com pretenen els
historiadors espanyols i francesos- érem
«ja» de nacionalitat espanyola o francesa),
sinó sobretot la validesa que pot tenir com
a projecte de futur.
La història ens serveix, evidentment, per
poder veure clarament la falsedat de les
historiografies imperialistes que ens volien espanyols o francesos als temps dels
romans o visigots i per entendre també la
dinàmica interna de la nostra societat.
Ens serveix, doncs, igualment per a rebutjar mites burgesos sobre el seny català,
o la mollesa (covardia) valenciana, prejudicis ideològics «interessats» per part de qui
volen la nostra dominació.
Com tots els pobles (i potser d’una manera remarcable), el nostre poble és ric en
episodis de lluita per la llibertat i d’esperit
de revolta. Des dels remences, forans,
agermanats, bandolers i miquelets, maulets i insurrectes de tota mena, els catalans
hem manifestat la nostra insubmissió al
poder imposat. Més modernament tenim la
gran profusió de lluites populars i obreres
dels segles XIX i XX (republicanes, federals,
anarquistes, separatistes, socialistes...).
Aquesta és la història que hem d’ensenyar i que tots els catalans hem de conèixer. Perquè és la nostra realitat. I perquè
ens mostra la nostra possibilitat d’alliberament.
Els Països Catalans són, doncs, per sobre de tot, un clar projecte de futur. Són el
marc on hem de construir la nova societat
socialista després d’haver destruït el poder
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espanyol i francès al nostre país.
El nostre projecte ha de tenir, però, uns
postulats molt clars, sense els quals fracassaria:
Ha d’abastar sense ambigüitats tot
l’àmbit nacional dels Països Catalans. Un
projecte nacional no pot excloure, sota cap
pretext, una part de la nació sense quedar
mancada de les mínimes referències que
permeten de donar credibilitat a un projecte col·lectiu.
I ha d’estar imbuït d’una voluntat de
transformació social profunda. Només amb
aquesta perspectiva el projecte pot aplegar
tot el potencial necessari per mobilitzar el
poble en una empresa de futur.
És sota aquestes referències que ha
nascut el nou independentisme dels anys
70, que intentarem descriure a l’apartat següent.
LA LLUITA INDEPENDENTISTA
Si entenem l’independentisme d’una
manera àmplia com tot moviment popular
que expressa una voluntat de rebuig contra
les agressions dels poders ocupants estrangers, podem trobar a la nostra història
nombrosos antecedents.
Sense referir-nos a la prehistòria nacional (en què hi ha una constant de rebuig
contra el poder dels centres imperials),
des del primer moment del seu naixement
com a nació, els Països Catalans s’afirmen
rebutjant la dominació franca i del poder
musulmà.

Acabada la conquesta cristiana, els enemics més pròxims passen a ser els estats
francès i espanyol en expansió (amb els
quals els catalans ja ens veiem obligats a
signar els tractats de pau de Corbeil i d’Almirra el segle XIII). Els diferents intents
francesos d’ocupació militar (ja el segle XV)
són rebutjats amb energia i la revolta contra l’ocupació definitiva el segle XVII és àmplia i coneguda com la revolta dels Angelets
de la terra. Contra la dominació espanyola
s’alcen el segle XVI els agermanats del País
Valencià i el segle XVII té lloc la coneguda
Guerra dels Segadors al Principat. Al segle
XVIII, el rebuig dels borbons fou general als
Països Catalans (incloent-hi el comtat de
Ribagorça, avui Franja de Ponent, que s’alià
amb el Principat durant la Guerra dels Segadors i amb els austriacistes a la guerra
d’ocupació).
A partir de la guerra d’ocupació (17051714), la revolta contra els ocupants ha
estat constant i sempre represa malgrat la
dura repressió (com ho mostren les execucions «exemplars» amb exhibició pública
dels caps dels rebels, que fou corrent tant
a Catalunya Nord com al Principat).
Cada cop que el moviment popular reprenia als Països Catalans, apareixien formes d’autoafirmació nacional i de rebuig
als opressors. Les revoltes rurals del segle
XIX i les revoltes urbanes populars estan
impregnades d’aquest rebuig al poder espanyol.
* * *
L’independentisme modern té, però, les
seves primeres expressions polítiques ac-
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tuals en el moviment sociopolític que arrenca de la Renaixença del segle XIX. Però
aquest fenomen històric cal advertir que
no fou una veritable Renaixença Nacional
sinó tan sols una Renaixença Cultural amb
plantejaments de tipus clarament regionalista. Hi hagué excepcions al si del moviment popular, com el cas de Baldomer Lostau (que proclamà l’Estat Català el 1873).
Però foren excepcions que s’ofegaren en
la repressió contra el moviment obrer i popular de l’època. Només sobrevisqueren el
catalanisme regionalista de la Lliga i de la
Mancomunitat, totalment hegemònic, al
Principat, i el folklorisme prepolític al País
Valencià, a les Illes i a Catalunya Nord.
El moviment nacional hegemònic resta
així deslligat de les reivindicacions obreres
i populars fins a la segona dècada del segle
XX.
A partir dels anys 20, la pèrdua d’hegemonia de la burgesia comporta un arrelament social creixent del moviment
nacional, però les diferents formulacions
polítiques dels anys 30 són encara confuses: no poden ésser anomenades independentistes pròpiament, en la mesura que o
bé no parteixen d’una clara base nacional
o bé no posseeixen un projecte estratègic
clar (separació de l’alliberament social de
l’alliberament nacional, formes d’acció i
d’organització poc definides).
Per tant, pensem que les diverses organitzacions (Estat Català [EC], Esquerra Republicana de Catalunya [ERC], Unió
Socialista de Catalunya [USC], Bloc Obrer
i Camperol [BOC]...) tot i aportar elements
fonamentals per a la definició de l’indepen-

dentisme, no acaben d’assolir les condicions perquè les puguem considerar com
a tals (d’acord amb la perspectiva actual).
Tan sols el Partit Català Proletari (PCP) de
Jaume Compte i Manuel Gonzàlez i Alba,
pot representar uns antecedents prou clars
en aquest sentit.
* * *
￼ Després del 1939 no hi ha al Principat
cap canvi substancial en un primer moment. Els partits que es reclamen nacionalistes com el Front Nacional de Catalunya
(FNC) continuen mantenint-se en les contradiccions anteriors. El FNC no clarifica
els objectius ni l’estratègia (no té clar el
marc nacional ni les formes d’acció i d’organització a adoptar).
L’actuació del FNC es limita gairebé
simplement a participar en l’oposició antifranquista reivindicant el respecte a la
cultura nacional. La seva activitat es troba,
això sí, separada dels cercles catòlics pròxims a Montserrat on es formen els embrions de la Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) actual i alguns dels líders
«catalanistes» d’algun altre partit com el
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) actual, etc. El FNC constituïa, doncs,
un exemple de nacionalisme de tipus republicà i laic, diferent del clerical i tradicional,
però no posseïa encara les característiques
d’una organització pròpiament independentista.
L’augment de les lluites socials als Països Catalans als anys 60, la conjuntura revolucionaria internacional (Algèria, Cuba,
Xina...) i l’expansió cultural (Nova Cançó,
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etc.) creen unes noves condicions favorables a l’expansió de la consciència nacional
i a la maduració de l’independentisme.
L’any 1969 neix al Principat un nou partit, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), a partir fonamentalment
d’una escissió del FNC. Els plan-tejaments
del PSAN representen un avanç important
ja que es defineix com a socialista i reivindica clarament l’àmbit dels Països Catalans.
Però la seva estratègia era totalment seguidista del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), partit aleshores hegemònic al si dels moviments obrers i populars.
D’altra banda, tot i que l’experiència del
Front d’Alliberament Català (FAC) representa un intent de continuïtat de la lluita
armada sota esquemes de lluites contemporànies, fracassa per la manca de plantejaments clars. Apareix amb uns principis
pròxims a FNC o EC i va sofrint continus
viratges fins a caure cap al 1974 en plantejaments pròxims al marxisme-leninisme
espanyolista del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).
Al mateix temps, al País Valencià tenia
lloc entre els sectors intel·lectuals l’aparició d’un nacionalisme nou que es definia
com a socialista i que trencaria clarament
amb la tradició folklòrica de «Lo Rat Penat». Un dels nuclis principals el constituí el Partit Socialista Valencià (PSV), que
aparegué el 1964 i desaparegué el 1970 a
causa de la seva manca d’estratègia sòlida.
El moviment nacional a les Illes no havia
abandonat encara l’àmbit cultural, per bé
que es plantejava, ara, sobre les bases més
sòlides de l’Obra Cultural Balear.

A Catalunya Nord el Grup Rossellonès d’Estudis Catalans (GREC) (1960) des
d’unes posicions clarament regionalistes
profranceses s’esforçava per mantenir una
certa vida cultural.

-L’aparició d’un moviment polític antirepressiu: els Comitès de Solidaritat amb els
Patriotes Catalans (CSPC), nascuts a partir
de la defensa dels presos del cas Batista i
Roca (Exèrcit Popular Català [EPOCA]).

La política seguidista del PSUC mantinguda pel PSAN, i la manca de preocupacions teòriques i estratègiques, porta
el 1974 a l’escissió de la qual sorgirà el
PSAN-provisional. El creixement d’Euskadi
Ta Askatasuna (ETA) durant aquesta època
(el 1971 té lloc el Judici de Burgos) no és
aliena a aquest trencament, ja que mentre
que el PSAN-oficial rebutjava tot contacte
amb aquesta organització, el PSAN-provisional hi havia prestat diferents formes de
solidaritat.

-L’aparició d’una organització política,
Independentistes dels Països Catalans
(IPC), amb una estratègia independentista
clara i que impulsa línies de treball (CSPC
i d’altres iniciatives de lluita). És amb la
fundació d’IPC que es consoliden les bases ideològiques de l’independentisme i es
postulen els principis estratègics i es marquen unes línies tàctiques.

El PSAN-provisional fou, però, més un
reflex d’una voluntat de rebuig contra el seguidisme que no pas una línia clara: encara
no s’havia formulat clarament una estratègia d’autoorganització nacional ni s’havia
clarificat el paper de la violència revolucionària.
L’INDEPENDENTISME
CONTEMPORANI
Els elements sòlids per al creixement
de l’independentisme no es donen fins al
1978-1979, en què es produeixen diferents
fenòmens paral·lels que marquen una nova
etapa:
-Les primeres experiències de lluita
armada vinculades a un moviment polític
(embrió de Terra Lliure [TL], en una època
marcada per les morts en combat de Martí
Marcó i Fèlix Goñi)
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Durant aquest període és quan es comencen a popularitzar els eslògans independentistes avui habituals: «Ni França ni
Espanya, Països Catalans!» «Llibertat patriotes catalans!» «Fora les forces d’ocupació!» «Els catalans no som espanyols!»
«Els catalans sem pas francesos!», etc.
Del 1979 ençà, s’han donat diferents
fenòmens que sense canviar els elements
essencials, enriqueixen l’esquema anterior.
Per una banda, TL es consolida del 1979 al
1981 i té una gran embranzida sobretot a
partir de 1984.
En segon lloc apareixen noves organitzacions que s’acosten a l’independentisme
(Taula Antinuclear i Ecologista [TAE], 1981),
o que sorgeixen de sectors pròxims (Grups
de Defensa de la Llengua [GDL], 1982).

posicions i s’acosta al nou independentisme a partir de 1981.
La repressió del 1981-1982 afecta de
manera important IPC, i també, en algun
sentit Terra Lliure, de tal manera que resten afeblits part dels antics sectors dirigents de l’independentisme. La influència
social de l’independentisme és, però, creixent.
A partir de 1981-1982 l’independentisme és, doncs, un moviment en creixement,
però amb dificultats en alguns nuclis dirigents. D’altra banda, existeix una gran
dispersió organitzativa que es pensa poder
agrupar i es treballa per coordinar els diferents nuclis locals i els diferents sectors
de lluita.
Entre 1983 i 1985 es construeix la unitat
de l’independentisme polític del moment,
al voltant del Moviment de Defensa de la
Terra (MDT) -que incorpora el PSAN, IPC i
un nombre important de col·lectius d’arreu
dels Països Catalans-. Les mobilitzacions
d’aquesta nova organització i les accions de
Terra Lliure esperonen el conjunt de l’independentisme i les seves reivindicacions en
un procés ascendent fins al 1988.
Aquest esquema de la primera època
entra en crisi entre el 1987 i el 1992 per la
combinació de diferents factors que es poden resumir en els tres següents:

Des del punt de vista dels partits polítics, el PSAN, que ha sofert d’altres escissions a causa de successives experiències
electorals negatives, radicalitza les seves
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- La insuficient maduresa del moviment
polític, que es manifesta en diferents
mancances que dificulten l’evolució
adequada de les diferents organitzacions i del conjunt.
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- L’evolució de la conjuntura política
dels diferents Estats i internacional.
- La repressió que és exercida a nivell
policíac, judicial i mediàtic.
Si desenvolupem aquests tres factors,
és possible d’observar, d’una banda, algunes de les limitacions de l’MDT, la militància del qual tendia a reduir la pràctica
política a l’agitació i a la mobilització, sense capacitat per a aprofitar adequadament
l’acció política institucional ni tampoc per a
intervenir eficaçment en els processos de
generació i de difusió d’ideologia. La concepció de la lluita armada es reduïa, entre
sectors importants de la militància, a una
funció emblemàtica, massa sovint mitificada, una concepció que va fer evolucionar, al
cap d’uns anys, un bon nombre d’objectius
cap a accions rutinàries.
D’altra banda, en comptes de desenvolupar poderosos moviments populars i
socials, l’MDT va absorbir la militància independentista que els impulsava i va reduir
d’aquesta manera la seva influència al cercle de la seva estricta militància i dels seus
simpatitzants més pròxims.
La crisi es comença a manifestar a partir de 1987, en què es va produir la divisió
de l’MDT. El trencament s’origina quan a la
II Assemblea Nacional d’aquesta organització s’hi presenten dues ponències («Per
una política independentista de combat» i
«Front patriòtic») que van aglutinar la militància en dos bàndols irreconciliables.
Sense entrar a valorar quina era la ponència que aleshores s’adequava més a les necessitats de l’independentisme, cal dir que

el conjunt del moviment independentista
va mostrar una incapacitat absoluta per
reconduir la divisió cap a un debat polític
tranquil i serè.
El mes de juny del mateix any 1987,
l’atemptat d’ETA als grans magatzems
Hipercor de Barcelona redueix dràsticament l’abast del suport social a la lluita armada als Països Catalans (també envers la
lluita armada més matisada políticament,
practicada per l’organització Terra Lliure,
que havia comptat anteriorment amb un
cert consens social al si de la societat catalana). A partir d’aquest moment la persecució ideològica i política de l’independentisme s’accentua.
D’altra banda, l’evolució de la conjuntura política introdueix més incerteses entorn
de la necessitat sentida socialment de la
lluita armada en la mesura que el sistema
parlamentari espanyol de les autonomies
es consolida i estén la seva acceptació social.
En una segona fase, encara, la conjuntura internacional en què diverses nacions
europees accedeixen a la independència a
partir de la dècada dels 90 estén entre alguns sectors de l’independentisme el miratge d’una via estrictament parlamentària
com a camí cap a la independència, la qual
cosa comporta la defecció de sectors importants de l’independentisme combatiu
cap a opcions parlamentàries.
Finalment, cal remarcar que aquesta
evolució és sostinguda per una forta repressió (centenars de detinguts, empresonats, bombes parapolicials als locals
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inde- pendentistes... especialment a partir
de 1989).
L’ofensiva de la premsa s’intensifica a
partir de 1987 i arriba al seu apogeu durant la conjuntura internacional d’inicis
dels anys 90, estroncada a casa nostra de
manera brusca l’any 1992. La repressió de
1992 clou, de fet, tota una etapa encara que
no es tancà de manera plena fins a la dissolució de Terra Lliure l’any 1995 i amb la
llibertat successiva dels independentistes
empresonats que havien mantingut la seva
dignitat de militants polítics de l’independentisme.
Malgrat l’esgotament d’aquesta primera proposta, el balanç d’aquest primer
independentisme és important. L’independentisme d’aquesta etapa (1979-1995) ha
emprès un nombre important de mobilitzacions en àmbits de lluita molt diversos (antirepressiu, ecologista, urbanístic, laboral,
cultural i lingüístic, feminista, anticolonial,
antifeixista, etc.) i ha realitzat una tasca
considerable de conscienciació al si de la
societat catalana i ho ha fet superant successives i duríssimes onades repressives.
La seva incidència social s’ha reflectit en
diferents opcions electorals d’abast municipal i d’abast general i ha aconseguit de
propagar al si del poble català una certa
cultura d’autodefensa contra les agressions a la terra i contra les classes populars catalanes. L’extensió de la consciència
social independentista ha convertit l’independentisme en una opció política considerada com a possible i s’ha reflectit en el
fenomen concret de la identificació com a
independentista d’una força parlamentària
com ERC.

Al llarg dels anys posteriors, els diferents sectors de l’independentisme (després d’alguns fracassos successius -de
Catalunya Lliure [CL], de l’Assemblea
d’Unitat Popular [AUP], etc.-, i amb l’expansió, sobretot entre generacions joves,
d’organitzacions com Maulets, Endavant,
etc.) s’han anat preparant per a la nova
conjuntura internacional de mundialització
i estatal (espanyola i francesa) de repressió
i de violència anticatalana a través d’aparells mediàtics desenvolupats de manera
monstruosa. Els conflictes existents entre
les diferents organitzacions s’han anat llimant a partir de les formes de col·laboració
establertes al llarg dels darrers anys.
És, però, sobretot a partir de l’any 2000
que podem observar els primers elements
concrets de rellançament de l’independentisme sobre unes bases renovades:
En primer lloc, es multipliquen les lluites i mobilitzacions, des de les més concretes fins a les més àmplies i generals
(com la lluita contra la desfilada militar a
Barcelona, les mobilitzacions contra la Llei
d’Estrangeria o les mobilitzacions contra el
Plan Hidrológico Nacional), mobilitzacions
que troben un suport considerable i un cert
ressò mediàtic.
En segon lloc, es rellança la consciència
i l’organització nacional a nivell de Països
Catalans, com ho mostren l’extensió dels
Casals Jaume I, el III Congrés de Cultura
Catalana, l’Assemblea de Batlles i Regidors
de Cultura i de Medi Ambient dels Països
Catalans i d’altres iniciatives locals en el
mateix sentit; totes aquestes propostes
troben un ressò important malgrat l’oposi-
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ció i la resistència dels poders fàctics polítics i culturals (dirigents de Convergència
i Unió [CiU] i d’àrees del seu clientelisme
cultural i polític).
En tercer lloc, es comencen a consolidar
infrastructures culturals i socials i prenen
cos noves confluències polítiques: apareixen i es consoliden editorials dins l’àmbit
polític de l’independentisme, es creen fòrums de debat, es comencen a articular
centres de recerca, avança el procés de
confluència de l’independentisme combatiu
iniciat a Vinaròs, etc.
La nova política independentista parteix
d’una experiència acumulada i per aquesta
raó fa pensar que ens trobem davant l’inici
d’una maduració política de l’inde- pendentisme combatiu.
Per primera vegada, es comparteix, al
si de l’independentisme, la consciència
de la necessitat de la formació de la militància i d’un tractament sistemàtic de la
informació i es raona en termes de lluita i
d’influència ideològica al si de la societat.
En aquest sentit podem dir que es tendeix a
superar la dinàmica de la mobilització per
la mobilització de la primera fase.
En aquest mateix sentit es considera
fonamental la construcció d’infraestructures bàsiques que ajudin a la consecució
d’aquests objectius. Se supera així l’estil
d’improvisació de la primera època.
És també àmpliament compartida la
consciència de la complexitat de la incidència política i de la necessitat d’aprofitament
dels mitjans institucionals i de la conveni-

ència d’impulsar polítiques tàctiques i d’establir polítiques d’aliances amb les forces
que incideixen al si de les classes populars
catalanes. Ha estat sobretot l’experiència
de treball municipal la que ha fet créixer
aquesta consciència, que s’ha anat estenent a sectors importants del moviment.
Aquesta maduració ha portat també a
superar el mimetisme exagerat que existia
envers el moviment basc d’alliberament en
una primera època. La incidència del moviment basc d’alliberament al nostre país,
sense tenir en compte els ritmes del nostre
moviment, ha accelerat, sens dubte, l’aparició de les consideracions crítiques vigents
actualment. Sense abandonar la solidaritat
amb el moviment basc d’alliberament, el
moviment independentista més polititzat
del moment actual ja no segueix mimèticament les línies polítiques que es van desenvolupant a Euskal Herria, sinó que és
conscient de la necessitat de planejar els
propis projectes i les pròpies actuacions en
funció fonamentalment de les necessitats
de l’avanç del moviment independentista
català.
El moviment d’alliberament català està
assolint (per a dir-ho d’una manera simplificada) la seva majoria d’edat. S’obren
davant seu importants perspectives de futur. Des d’un punt de vista general podem
dir que l’experiència passada de l’independentisme ha estat una mena d’«assaig general» que ha posat en evidència tant les
mancances com també les possibilitats de
l’independentisme. És l’anàlisi de les riques experiències de tots aquests anys de
lluita el que ha de permetre d’encarar les
tasques de l’independentisme en el futur

// 118 //

per tal de convertir-lo en un moviment sòlid i durador.
El poble català es troba actualment encarat a un horitzó polític en el qual la conquesta de la Independència apareix no sols
com un objectiu factible, sinó també necessari per a la seva plenitud nacional, cultural, econòmica i social.
ELS PAÏSOS CATALANS QUE VOLEM
Per què lluitem els i les
independentistes?
El fet nacional català, més enllà de les
seves arrels i característiques històriques,
culturals i socials, se sustenta en la voluntat política de totes les persones que, lliurement, ens considerem, i ens reclamem,
membres de la comunitat nacional catalana (Països Catalans).
Aquesta voluntat política es concreta en
la proclamació i defensa conseqüent dels
nostres drets nacionals: el dret a ser considerats com a comunitat nacional; que
se’ns reconegui la nacionalitat catalana;
a l’exercici del dret a l’auto- determinació
(poder determinar lliurement la nostra entitat política, nacional demo- cràtica, en
una relació igual i solidària amb la resta de
nacions); i al territori nacional propi.
En la nostra situació de submissió als
estats espanyol i francès, la lluita pels drets
nacionals és la lluita per la conscienciació
i per la unitat nacionals (que es concreten
avui en dia en la defensa de la llengua, la
cultura i el territori).

A més, i com la resta de nacions -reconegudes o no-, estem immersos en el
procés de l’anomenada globalització capitalista, sistema que continua sent la causa
i l’origen de l’explotació, l’opressió i la misèria de la major part de la humanitat, així
com de l’espoli i la destrucció de la natura.
És, en definitiva, el principal obstacle per
al desenvolupament d’una veritable democràcia política, social i nacional arreu del
món. La lluita contra aquest sistema, la
lluita contra qualsevol forma de dominació, explotació, espoli, opressió i agressió
que se’n deriva és indestriable (perquè és
la mateixa) de la lluita pel nostre alliberament nacional.
Avui per avui, l’establiment d’una entitat
política (república) catalana independent i
plenament democràtica en el territori nacional propi és la base necessària per a la
defensa i desenvolupament de la nostra comunitat nacional, en una perspectiva lliure,
solidària i alliberadora.
Aquesta entitat política nacional catalana s’ha de constituir com a instrument
polític d’autoorganització del poble que, en
el marc de l’aprofundiment del seu procés
d’alliberament, garanteixi l’autogovern per
a la gestió dels afers públics i la representació i defensa de la llengua, cultura, identitat i sobirania nacionals.
Es tracta d’aconseguir l’establiment i
reconeixement d’aquesta entitat política
nacional catalana independent (no ocupada pels estats espanyol i francès, i en lluita
per una relació igual i solidària amb totes
les nacions) i plenament democràtica (no
només formalment sinó amb continguts
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de transformació social alliberadora, que
avanci cap l’efectiu i veritable exercici, per
part de tothom, dels drets civils, polítics,
socials i nacionals, universalment reconeguts).
Una democràcia en lluita contra tots els
obstacles que s’oposen a l’exercici efectiu
d’aquests drets, en lluita contra tots els
sistemes, estructures i modes de dominació. En lluita contra l’explotació i el control
capitalistes de l’economia i de la societat,
contra l’espoli i la destrucció del medi natural, contra el patriarcat i altres elements
ideològics imposats o propiciats pels sectors dominants (masclisme, militarisme,
racisme, consumisme, conformisme, etc.).
Propugnem que aquest instrument polític adopti la forma de República Catalana:
-Democràtica: Basada en la defensa
dels drets fonamentals de les persones
i els pobles; estructurada sota el principi de divisió i independència dels àmbits
legislatiu, judicial i executiu; amb l’elecció de representants i càrrecs públics
dels tres àmbits, per sufragi universal
i directe, i lliures i obertes a totes les
candidatures per igual (exceptuant les
que propugnin posicionaments contraris als drets democràtics bàsics).
-Participativa: Amb l’establiment de
mecanismes de participació i control
democràtics directes (referèndums, iniciativa popular, revocació de càrrecs...).
-Federativa: D’acord amb els principis
de subsidiarietat, descentralització i
unitat nacional; i amb l’administració
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pública estructurada en dos nivells: un
de base local (amb entitats municipals
autònomes amb competències tan sols
limitades per resolució judicial, i amb
capacitat de federar-se per a constituir
unitats superiors -comarcals, intercomarcals...), i un altre de nivell nacional
competent en la gestió dels recursos
escassos, el reequilibri i la coordinació
territorials i la gestió dels afers nacionals i internacionals (medi ambient,
política socioeconòmica, sobirania i defensa, relacions internacionals...).
-Socialista i sostenible: Perquè els eixos constitucionals relatius a l’acció
social i econòmica s’hauran de caracteritzar pel reconeixement del caràcter
social de l’activitat economicoproductiva i dels drets socials dels treballadors
i classes populars; i pel reconeixement
del caràcter ecològic de l’activitat humana (amb els imperatius de defensa
i conservació del medi, d’utilització de
recursos i energies renovables, i de
defensa de la salut pública i la qualitat
de vida). En definitiva, per la realització
de polítiques basades en la planificació
econòmica, de caràcter social i sostenible, definida democràticament, que
operi en un mercat d’economia socialista (amb presència hegemònica dels
sectors públics i dels sectors d’economia social) i que potenciï especialment
la formació permanent i la recerca. Sobre aquesta base es podran tirar endavant polítiques de reequilibri territorial,
d’infrastructures, d’habitatge, de serveis públics, de salut, educació i seguretat social... tendents a garantir l’efectivitat dels drets socials i civils bàsics.

En definitiva, els i les independentistes
lluitem:
-Per la construcció i la unitat nacionals.
Contra les divisions i negacions imposades pels estats ocupants (espanyol
i francès), defensem la nostra identitat nacional (expressada en la voluntat
política de totes les persones que ens
reclamem com a pertanyents a la nació
catalana), i lluitem pel reconeixement
i lliure exercici dels nostres drets com
a tal nació. Lluitem també per la normalització plena de la llengua i la cultura catalanes, elements fonamentals
d’aquesta identitat nacional, i per la
unitat i reconeixement de tot el territori
nacional propi (des del Rosselló al Baix
Segura, i des del Baix Cinca a Menorca).
-Per la independència. Per l’assoliment
de la República catalana democràtica i sobirana, com a concreció política
que permeti l’alliberament de la nostra
nació de les dominacions espanyola i
francesa (i de totes les seves expressions polítiques, militars, econòmiques,
socials i culturals) i possibiliti unes relacions lliures, iguals i solidàries amb
la resta de nacions i pobles del món.
-Per l’alliberament social. Per construir una societat sense classes socials i sense cap mena d’explotació i
opressió, ens comprometem amb el
desenvolupament d’un procés propi de
transformació socialista, impulsat pel
poble treballador català, i superador de
l’actual sistema capitalista, responsable de la conculcació sistemàtica dels
drets socials i de la guerra, la misèria i
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la destrucció arreu del món.
-Per una societat no-patriarcal. Entenent que l’actual sistema de dominació
perpetua les velles formes i continguts
patriarcals i sexistes, i d’explotació
sexual, laboral i cultural de les dones, assumim el compromís de lluita
per una societat igualitària sense cap
mena d’opressió i discriminació per raó
d’edat, gènere i opció sexual.
-Per la defensa de la terra. Combatem
les agressions ecològiques i l’espoli a
què és sotmès el territori i la població; i
lluitem per la conservació del medi, per
l’equilibri territorial i per un model econòmic i social sostenible que permeti
viure de la terra i en la terra.
-Pels drets i les llibertats fonamentals,
individuals i col·lectives de les persones, que amb independència de condició, creences, origen i nacionalitat, han
de gaudir de la plena condició de ciutadans i ciutadanes respecte d’aquests
drets i llibertats, i en conseqüència
també pel que fa als deures i obligacions democràticament establerts. Combatem molt especialment els abusos
del poder, la repressió i la tortura. Defensem el dret d’asil i de lliure circulació i restem oberts a les aportacions de
les poblacions nouvingudes en un marc
d’acceptació o respecte dels esmentats
drets, llibertats i obligacions democràtiques, i també de la llengua, cultura i
identitat nacional catalanes.
-Pel dret de les persones i els pobles a
revoltar-se i rebel·lar-se contra la tirania i l’opressió. Defensem els drets de
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les persones repressaliades en la lluita
d’alliberament del nostre poble.
-Per la solidaritat internacionalista amb tots els pobles que lluiten per
l’alliberament social i nacional.
Com ho aconseguirem?
En la nostra lluita d’alliberament, com
passa i ha passat amb les lluites d’alliberament d’altres nacions ocupades i anorreades, es dóna el fet que no tan sols és indestriable l’alliberament nacional dels altres
alliberaments (social, personal...), sinó que
també es fa indestriable el procés de lluita
d’alliberament del procés de reconstrucció
nacional.
És per aquest motiu que cal treballar
en iniciatives de foment, creació, suport i
coordinació d’entitats i associacions que, a
més d’assumir les seves finalitats específiques (culturals, esport i lleure, educatives,
socials, professionals...), puguin assumir
tasques de promoció de la llengua, de la
cultura, i en definitiva de la identitat nacional, amb la qual cosa esdevenen agents
insubstituïbles de conscienciació i unitat
nacionals. Cal promocionar també entitats
i xarxes d’entitats (Casals Jaume I, Flama
del Canigó, Entitats de defensa de la Llengua...), les finalitats de les quals es defineixen més directament en aquest sentit.
En qualsevol cas, sembla evident que
una línia bàsica d’actuació per a la reconstrucció nacional ha de ser la de l’enfortiment de qualssevol xarxes d’entitats i
associacions de base que assumeixi la catalanitat (Països Catalans) com a element
propi. En aquest àmbit cal desenvolupar

iniciatives unitàries de defensa de la llengua, la cultura i el territori (correllengües,
divulgació del Congrés de Cultura Catalana, extensió de casals, etc.)
A mitjà termini, en aquest nivell de caire
sociocultural podria ser útil la iniciativa de
promoure una Carta Nacional, com a instrument de concreció de la nostra identitat
lingüística, cultural i nacional, i de reivindicació del seu reconeixement internacional.
En un àmbit més sociopolític (sindicalisme i lluites pels drets socials, moviments
ciutadans, plataformes de defensa contra
agressions al territori..) cal establir línies
de treball i aconseguir a curt termini xarxes
d’influència i polítiques d’aliances a nivell
local i comarcal, per passar en una segona
fase a la creació d’organismes i de xarxes
de caràcter nacional.
En aquest sentit, caldria considerar la
promoció de Consells Socials de base (de
nivell local i comarcal) que agrupin entitats
sindicals, pageses, veïnals, ecologistes,
cooperativistes, econòmiques, educatives i
de recerca, solidàries, etc. i que permetin
plantejar iniciatives locals, de gran abast
unitari, en el camp de la defensa dels drets
socials, de la promoció econòmica i de la
defensa del territori. A més llarg termini,
s’hauria de plantejar la promoció i constitució d’un organisme similar a nivell nacional (Consell Social dels Països Catalans).
Com a prolongació de l’actuació en els
àmbits esmentats, i bàsicament amb la finalitat de reforçar-la, caldrà plantejar-se la
incidència en l’àmbit institucional, i més en
concret en l’àmbit local (municipal i comar-
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cal). Cal prioritzar la promoció i el suport
a les candidatures de l’àmbit de l’independentisme d’esquerres. Cal establir programes d’actuació i de treball (en la línia dels
que es vénen desenvolupant amb les Canditatures d’Unitat Popular [CUP] o candidatures similars). També s’han de promoure
i potenciar les línies de treball que s’insereixen en l’exigència de la reconstrucció
nacional (Assemblees de Regidors dels
Països Catalans, acords entre municipis
catalans...)
Pel que fa al nivell polític de l’Esquerra Independentista, cal consolidar un entramat unitari (com el que es va proposar
al procés iniciat a Vinaròs l’abril de 2000)
que agrupi tots els sectors polítics i socials
d’aquest espai, i que disposi:
- Del seu àmbit social propi i autònom
(casals, ateneus, locals...) com a base
per a la relació, el debat i la provisió de
recursos humans i materials.
- Del seu àmbit sociopolític propi i
també autònom (organismes i entitats
sindicals, plataformes, grups d’estudi i
debat, sectorials...).
- Del seu àmbit de defensa jurídica i antirepressiva.
- Del seu àmbit institucional (CUP,
grups municipals, grups d’influència i
estudi institucionals...).
- Del seu àmbit polític (organitzacions
o corrents polítics, organització juvenil,
organització de dones,...).

- Dels seus organismes unitaris de debat, decisió, coordinació i treball (coordinadores i assemblees comarcals).
Amb tot plegat, és possible continuar
i/o reiniciar, enfortir i expandir la lluita per
l’alliberament del poble català. Apostem
decididament per l’autoorganització del
nostre poble, com a base del progrés de la
pròpia lluita i alhora de la pròpia reconstrucció nacional.
La conclusió d’una primera fase
d’aquesta lluita d’alliberament i reconstrucció nacionals, caracteritzada per l’autoorganització popular i nacional, es podria
concretar en una Assemblea Nacional dels
Països Catalans (formada per representants dels sectors institucionals, sociopolítics i socioculturals esmentats).
En la mesura que aquesta Assemblea
Nacional es dotés de les eines i línies de
treball adequades a les noves situacions,
estaríem en condicions de realitzar nous
avanços cap a la república catalana, independent, democràtica i socialista que volem.
En fases posteriors caldrà consolidar
l’autoorganització popular i nacional per
passar a establir àmbits alternatius de
contrapoder i de defensa dels avenços assolits i contra la repressió. Això implicarà la
intensificació, l’extensió i l’aprofundiment
de la lluita i de l’enfrontament amb els poders establerts; en definitiva, la concreció i
l’evidencia del conflicte polític.
Davant del conflicte, tot i no renunciar al nostre dret a la revolta i la rebel·lió
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contra la tirania i l’opressió (tal com diu el
preàmbul de la Declaració Universal dels
Drets Humans), defensarem l’opció del
lliure i pacífic exercici dels nostres drets i
la negociació política com a via de resolució
d’aquest conflicte.
SOLIDARITAT I EMMIRALLAMENTS
«...hi ha moltes causes nobles al món,
però Catalunya només ens té
a nosaltres per a defensar-la.»
(Lluís Companys i Jover, 1940)
La solidaritat internacionalista ha estat
sempre un dels eixos que ha caracteritzat l’Esquerra Independentista. Davant les
polítiques neoliberals i imperialistes, el
moviment independentista ha defensat, i
defensarà, la solidaritat internacionalista
entre tots els pobles en lluita per les seves llibertats nacionals i socials. Fins i tot,
hem de ser conscient que l’èxit del nostre
procés revolucionari dependrà en bona part
de l’articulació d’una política de solidaritat
internacionalista adequada.
Segurament els Països Catalans som un
dels països més solidaris del món, la qual
cosa contrasta amb l’esquifidesa del nostre
moviment d’alliberament nacional. Els qui
no som cooperants mirem al Front Polisari;
uns altres estan emmirallats amb Euskal
Herria; d’altres són de Greenpeace; etc.
És possible que aquest esperit solidari es degui que el fet d’estar oprimits ens
hagi fet desenvolupar un sentit crític amb
el poder que ens ha fet sensibles a les injustícies socials, ecològiques, etc., com ha
passat a moltes d’altres nacions en lluita.

Cal apreciar i imitar l’índex de cooperatives,
d’autoorganització, socialització que s’han
generat en països amb aquestes circumstàncies (República Àrab Saharauí, Euskal
Herria, etc.); o cal saber que les úniques
dues centrals nuclears que s’han impedit
de construir al món estaven localitzades
en territoris de nacions en lluita per la seva
independència (Bretanya i Euskal Herria).
També cal saber que, del que en diuen
«Greenpeace Espanya», el 85% dels socis
són dels Països Catalans.
Ara bé, el que ja no cal veure amb tan
bons ulls és el fet que el nivell de solidaritat i implicació amb causes d’altres països
sigui en molts casos inversament proporcional al nivell d’implicació en la nostra lluita
d’alliberament nacional.
La solidaritat, doncs, no consisteix a
ser fan de tal causa o d’una altra, o a fer
turisme polític a Chiapas; tampoc no s’hi
valen les posicions que defensen que «actualment l’única possibilitat de lluitar contra l’Estat espanyol és la solidaritat amb el
poble basc». La solidaritat ni pot ser infantilisme ni fer seguidisme.
Per acabar, hem de saber que el nostre potencial solidari depèn de la força del
nostre moviment d’alliberament nacional
i que el nostre moviment l’hem de dirigir
nosaltres amb els nostres criteris. Només
des d’aquesta posició podrem tenir relacions internacionals amb altres moviments
d’alliberament nacional i/o estats.

// 124 //

L’emmirallament basc
Sens dubte, molts catalans que volem
un país lliure mirem molts cops de reüll
cap a Euskal Herria amb una certa enveja i fascinació. Ara bé, una cosa és admirar
la lluita del poble basc i una altra és creure que es pot aplicar al nostre país el seu
model d’alliberament. Alguns independentistes catalans pateixen un autèntic emmirallament en el model del moviment d’alliberament nacional basc (MANB), la qual
cosa els porta o bé a abandonar o relegar
en un segon terme la lluita d’alliberament
dels Països Catalans, o bé a voler aplicar a
la nostra realitat els aspectes més externs
del model basc.

moviment català d’alliberament nacional
(MCAN) i el MANB. Aquest discurs hauria
de basar-se en els eixos següents:

Els efectes negatius d’aquest emmirallament es veuen, a més, agreujats per
l’actuació d’ETA als Països Catalans, la
qual cal analitzar i abordar d’una manera seriosa, des dels nostres pressupòsits.
L’activitat armada d’ETA al nostre país ha
generat sempre contradiccions al si del
moviment independentista, però en els
darrers anys s’observa una desorientació
general que té uns efectes nefastos, ja que
permet que l’Estat i la «Brunete Mediàtica» criminalitzin l’independentisme català,
sense que aquest tingui capacitat de resposta. Evidentment, tant la divisió del nostre moviment com la desaparició de Terra
Lliure han afavorit encara més les postures
mimètiques amb el MANB i, en darrer terme, la tasca del nostre enemic.
El que està passant aquests darrers
anys ens demostra la necessitat urgent
d’un discurs i una pràctica unitària sobre quines relacions han de mantenir el
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- L’activitat d’ETA als Països Catalans
és contraproduent per al desplegament
de l’independentisme català, ja que genera unes contradiccions que no podem
assumir, alhora que dificulta notablement la nostra activitat política.
- La crítica a l’actuació d’ETA al nostre
país no implica que l’independentisme
accepti que l’Estat té el monopoli de la
violència, ni la maniquea divisió entre
suposats demòcrates i suposats violents. Ans al contrari, l’independentisme denuncia, i denunciarà, la violència
que els estats espanyol i francès exerceixen sobre la nació basca i la catalana. Aquesta violència es manifesta
fonamentalment en unes constitucions
antidemocràtiques que no reconeixen
el dret a l’autodeterminació i en unes
lleis repressives que limiten les llibertats dels ciutadans, alhora que permeten que els aparells repressius actuïn
amb total impunitat.
- L’independentisme català assumeix, i
assumirà, la defensa de tots els/les qui
pateixen la repressió de l’Estat sempre
que la seva activitat vagi encaminada
a enfortir l’independentisme català i
s’emmarqui dintre de la seva estratègia. Contràriament, el nostre moviment
no es veurà obligat a assumir la defensa política de qualsevol persona que
tot i ser catalana, treballi per a un altre
moviment d’alliberament nacional i/o
social.
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La solidaritat internacionalista ha de ser
recíproca, és a dir, en dues direccions. En
aquest sentit, en la mesura que l’actuació
d’ETA torpedina la nostra estratègia d’alliberament nacional, no es pot plantejar el
suport a aquesta actuació, per passiva o
per activa, en termes de solidaritat internacionalista, sinó més aviat en termes de
submissió política a l’estratègia d’un moviment d’alliberament forani.
L’independentisme català denuncia, i
denunciarà, la boja estratègia repressiva
del PP-PSOE, segellada i rubricada en el
pacte antiLizarra que aquestes dues formacions polítiques han signat, i exigeix el
dret d’Euskal Herria a decidir el seu futur
així com l’immediat acostament, i posterior
alliberament, dels presoners polítics bascos.

Els addictes a la droga, que tenen unes
necessitats diàries de consum de droga, es
poden veure obligats a atracar i a robar. El
resultat és la «inseguretat ciutadana», la
conseqüència immediata de la qual és la
demanda per part de la ciutadania de més
policia, més repressió. L’opinió pública juga
a favor de la voluntat repressiva del règim.
És per això que a l’Estat li pot interessar
l’existència de la drogoaddicció, ja que justifica el seu sistema repressiu i, alhora, el
legitima.
Per tant, l’Estat pot voler mantenir una
situació en què la droga sigui:
- La forma directa de control i neutralització d’elements joves no integrables
pel sistema, que podrien adoptar plantejaments radicals de lluita política.

JOVE, DROGA, LLEURE I «SEGURETAT
CIUTADANA»
Una part del jovent manté una actitud de
rebuig cap a les estructures establertes. El
seu desig és modificar-les i millorar-les,
en la voluntat d’aconseguir cotes més altes
de llibertat. Si més no en la nostra societat,
aquests joves no han estat encara integrats
i és per això que posseeixen un potencial de
revolta. La no-acceptació del món tal com
és, els porta a triar entre dues alternatives:
- La via de protesta revolucionaria, de
destrucció i construcció d’unes noves
formes polítiques més lliures i justes.
- Encara que aquest món no m’agradi,
davant la impossibilitat política de modificar- lo, me’n construeixo un de particular: el món de la droga.

- La justificació de l’augment de les forces repressives, conseqüència dels delictes, atracaments, robatoris, etc. produïts per la necessitat econòmica diària
que comporta la droga.
Algunes dades històriques confirmen
la implicació dels aparells de l’Estat en la
circulació de la droga. Recordem la forma
com el FBI desarticulà el moviment dels
«Black Panthers», introduint droga en els
guetos negres, la qual cosa creava l’economia de la droga i neutralitzava de la militància política. Recordem també com es
va atacar l’esquerra abertzale durant els
anys 70 i 80, l’època en què Donostia tenia
l’índex de drogoaddicció més alt de l’Estat
espanyol. També podem pensar en el potencial revolucionari del moviment hippi si
no l’haguessin dinamitat amb la droga. O,
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fins i tot, en com es van destruir estructures mil·lenàries com la de la Xina mitjançant la popularització de l’opi, destrucció
organitzada escrupolosament pel Japó i les
potències europees.
Ara bé, no s’ha de creure que tot el consum de droga està directament instigat
per aquells aparells. L’Estat només n’afavoreix la circulació directament quan ha
d’enfrontar situacions d’alta conflictivitat.
En el fons, gran part de la drogoaddicció
actual va lligada al model d’oci d’una bona
part del jovent. Aquest model de diversió es
vesteix d’un fals hedonisme i és la manifestació de la ideologia consumista en aquest
àmbit. La droga es consumeix per aconseguir estats d’eufòria, felicitat (plaer, potser)
o simplement perquè el cos resisteixi el
desgast físic de moltes hores sense dormir.
Se’n justifica el consum adduint la necessitat d’evadir-se després d’una setmana, segurament dura, de feina. Per tant, aquest
jovent compleix setmana rere setmana un
cicle prestablert: cinc dies per a la vida
productiva (caracteritzada per la precarització, l’explotació i la falta d’objectius a la
vida) i dos per evadir-se’n. Evidentment, en
aquest plantejament vital no hi ha cabuda
per a l’anàlisi d’aquesta situació ni per a la
participació política; s’escampa, per tant,
l’actitud «passotista» i de dimissió davant
d’unes possibles alternatives polítiques
que podrien modificar substancialment
aquesta situació.
No cal dir que a l’actual sistema de dominació li interessa que continuï aquest
model, que s’origina a partir de la seva lògica econòmica. Per tant, el que comença
sent en principi concebut com un negoci

més (l’anomenada indústria del lleure en
el seu conjunt i la producció i circulació de
drogues, en particular) acaba esdevenint
funcional per a aquest mateix sistema, ja
que d’aquesta manera es neutralitza una
part del jovent mantenint-lo alienat.
En aquest terreny i pel que fa a l’independentisme, no hi valen ambigüitats ni
liberalismes, ja que el futur del moviment
en pot dependre. Cal exigir al(e)s independentistes organitzats/des un comportament pulcre en aquesta qüestió. Si es comença permetent el consum d’un munt de
cerveses en el transcurs d’una reunió, es
pot acabar fent ulls grossos davant d’altres
consums. És impossible transformar una
societat si els i les qui haurien de combatre amb més persistència i contundència la
ideologia dominant contribueixen amb els
seus actes a perpetuar-la. L’independentisme, doncs, ha de crear un model d’oci
alternatiu.
JOVE I SEXUALITAT
Sexualitat?
Com descrivim seguidament, la sexualitat no acaba en la biologia dels òrgans
sexuals. Per poder entendre la sexualitat,
podem dir que forma part de nosaltres des
que naixem i que forma part del nostre procés de creixement personal, on interactuen
aspectes biològics, culturals i psicològics.
La sexualitat és activa al llarg de tota la
vida i participa en l’evolució personal, en
l’equilibri emocional i en l’estabilitat afectiva, capacitant-nos per rebre i proporcionar
plaer, i determinant així les nostres orientacions i conductes sexuals.
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Concepte de família
Tot i que estan apareixent noves estructures familiars, aquest grup social continua
caracteritzat majoritàriament per:
- El matrimoni.
- El fet d’estar format per marit, muller
i els fills.
- Els membres de la família estan units
per llaços legals, drets i obligacions
econòmiques, religioses, tot lligat per
una xarxa de drets i prohibicions sexuals, a més d’una quantitat variable i
diversificada de sentiments psicològics
com l’amor, afecte, respecte, por, etc.
Les seves funcions són la sexual, l’econòmica, la reproductiva i l’educativa. Per
tant, la família patriarcal i monògama forma part de la base de la societat capitalista.
Prohibicions sexuals?
Les diferents cultures tenim en comú
la prohibició de les relacions sexuals entre
parents pròxims, tot i que ens diferencia el
grau de parentesc a què s’aplica.
La seva funció és ajudar a l’evolució i a
la continuïtat de la institució de la família.
D’aquesta forma s’assegura la proliferació
de noves famílies i el seu autoreciclatge
dins el sistema capitalista. Alhora, la importància de les prohibicions ens determina l’ordre invariable de jerarquies. En
el nostre cas, el pare és el cap de família
(patriarcat). Cal saber que les regles i les
actituds de la societat estan fetes des de

la teoria i la pràctica dels homes amb la finalitat de mantenir el desequilibri entre els
dos gèneres.
Divisió sexual del treball
Es basa en l’assumpció que l’home és
l’únic ésser productiu, que necessita alhora
la dona servicial per al seu manteniment.
D’aquesta forma l’home depèn dels serveis
de la dona (mestressa de casa) i la dona depèn econòmicament i socialment d’aquell.
En aquest context, a la dona se li presenta
totalment manipulada l’elecció entre ser
una bona muller i ser activa socialment i
independent des del punt de vista econòmic. És en aquest moment quan es veu el
camí traçat al llarg de la vida fins a arribar
a no dependre de la família. Si l’elecció és
formar una nova família, la dona se sotmet
a un vassallatge respecte de l’home i es veu
obligada a viure segons les necessitats i actituds pròpies de les classes populars o de
la burgesia. Si la dona escull ser productiva
socialment, es troba rebaixada a acceptar
unes condicions laborals discriminadores
i infravaluades. Una altra possible elecció
és ser la «superdona», una dona capaç de
mantenir satisfeta les necessitats de la família, amb temps per treballar i potser de
tant en tant una mica de temps lliure per a
la tranquil·litat i la reflexió. Cal aclarir que
tot i que s’ha usat el terme «elecció», que
donaria a entendre que la dona té també la
llibertat d’escollir una les opcions de vida
actual, en cap moment es tracta d’una elecció de vida, sinó que, per contra, és la societat capitalista la que la guia sense donar-li
opció a la tria. Aquesta realitat imposada i
opressiva provoca uns canvis psicològics i
físics de característiques negatives .
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La reproducció

Educació sexual

Fins fa relativament poc temps aquesta era l’única manera com es tractava la
sexualitat. La seva utilitat és la continuïtat de l’espècie i la dimensió biològica de
la reproducció és el sexe. Políticament, és
impossible tractar aquest tema sense contextualitzar-lo funcionalment dins el sistema capitalista, atès que es tracta d’una
de les eines per mantenir la dependència
entre els integrants d’una família. Així, la
insistència a relacionar i a fer indestriables
la reproducció i la maternitat perpetua la
divisió sexual treball. Una de les batalles
dins la revolució sexual han estat i són els
mètodes anticonceptius, que han donat el
dret a escollir, però aquest pas no ha variat
els hàbits que reproduir comporta, ja que la
responsabilitat de socialització dels fills i la
precarietat laboral continua recaient sobre
la dona.

Es pot afirmar que no es va potenciar
una educació sobre la sexualitat a les escoles fins que no aparegué una alarma social
provocada per les malalties de transmissió
sexual. L’educació sexual es basava en una
sèrie valors i hàbits transmesos de generació en generació, als quals s’aplicaven les
modificacions necessàries per poder-se
mantenir dins els paràmetres socials i culturals de l’època.
L’educació sexual ha d’incidir en el
desenvolupament de persones conscients
socialment, respectuoses i coneixedores
del seu cos, fomentant hàbits que ens permetin viure les relacions personals d’una
forma més saludable, prevenint riscos i
aconseguint decisions crítiques i responsables.
ALGUNS CONCEPTES BÀSICS

Utilització comercial de la imatge sexual
Mitjançant la publicitat, el cinema, internet..., s’està utilitzant la sexualitat per
alimentar el consum desenfrenat que caracteritza el capitalisme. Es potencia un ús
inadequat de la sexualitat fent-nos partícips d’un cert materialisme, que per exemple ens fa creure que un desodorant ens
farà sexualment irresistibles, i creant una
confusió amb el terme sensualitat (que forma part de la nostra sexualitat, però només
n’és un component més). La comercialització d’aquests tipus de sexualitat ha donat
lloc a un mercat paral·lel en què l’individu
esdevé un objecte sexual.

Agitació. Activitat política que té com
a objectiu l’engrescament de la població,
normalment per tal de crear condicions favorables per a una mobilització. És de fet
una forma de propaganda però adreçada a
un objectiu o moment concret. És per això
que les organitzacions polítiques han utilitzat per definir el conjunt d’aquestes activitats el terme compost agit-prop.
Les formes d’agitació (mítings, fulls,
pintades...) per tal que siguin eficaces han
d’incidir en qüestions molt sentides i cal
que tinguin el to just d’enardiment que permeti l’engrescament (tot evitant, però, tota
exageració deformadora que pugui provocar una reacció de rebuig).
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Capitalisme. Sistema econòmic basat
en la propietat privada dels mitjans de producció i en el qual el motor econòmic és
el creixement del capital. El capitalisme es
basa en l’explotació econòmica de masses
importants de la població mundial i tendeix
a concentrar la riquesa i el poder en poques mans.
El capitalisme és el sistema econòmic
implantat arreu dels Països Catalans pel
qual s’imposen els criteris econòmics causants de la destrucció ecològica i urbanística que patim, així com dels desequilibris
geogràfics i socials amb les conseqüències d’atur, precarització i marginació per a
àmplies capes de la població. La ideologia
segregada actualment pel sistema capitalista és oposada a la diversitat nacional
i cultural i favorable a l’uniformització i la
banalització.
Classe social. Cadascun dels grups
socials que realitzen una funció determinada en una societat. D’acord amb les
tesis del materialisme històric, dins del
sistema capitalista hi ha dues classes socials fonamentals enfrontades per la lluita de classes: la burgesia i el proletariat o
classe obrera, segons si els seus individus
posseeixen o no posseeixen els mitjans de
producció. Aquesta divisió en dues classes
fonamentals i la lluita de classes perduren
encara avui en les societats capitalistes,
d’acord amb l’accés a la gestió econòmica
i política de la societat. La burgesia pren
la forma de classe capitalista que controla el conjunt de l’aparell econòmic i social
de dominació o aparell del sistema (per la
seva complexitat es parla sovint de classes
dominants); i el proletariat està consti-

tuït per la classe obrera i d’altres sectors
subalterns socialment, que formen el que
anomenem classes populars.
Consciència. Es parla de consciència
política o social, en general, quan existeix
el coneixement o l’assumpció d’una realitat
(i particularment si és opressiva). La consciència de pertinença a una nació (i no pas a
una altra) s’anomena consciència nacional.
La consciència nacional és una premissa indispensable per al desenvolupament
de l’independentisme, que n’és alhora la
conseqüència lògica. La consciència de
pertànyer a una classe social determinada
(i concretament al proletariat s’anomena
consciència de classe.
La manca de consciència respecte a la
pròpia realitat és coneguda com a alienació
(i així es parla d’alienació nacional, alienació de classe, alienació de la dona, etc.). Els
independentistes parteixen de la necessària assumpció de la consciència nacional
(catalana) i de classe (de pertànyer a les
classes populars).
La consciència popular (o de les masses)
assenyala les possibilitats revolucionàries
en cada moment i lloc concrets. Respecte
a aquesta consciència de masses una línia
política pot ser avantguardista si s’avança
a la consciència de les masses esmentada
(esquerranisme) i conservadora o retardatària si s’hi endarrereix.
Segons la teoria marxista la consciència
avança per mobilització i viceversa.
￼ Estat. Estructura de dominació que
concentra el poder polític i militar que
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s’exerceix damunt una àrea geogràfica determinada. Així hi ha estats nacionals i estats plurinacionals. Els estats plurinacionals (com l’Estat espanyol i l’Estat francès)
no poden ser mai igualitaris i oprimeixen
les nacions allunyades del poder central.
L’estat dominant pot prendre diferents formes (dictadura, democràcia parlamentària,
etc.) i es pot articular de manera diversa a
nivell territorial (províncies, autonomies,
federació...) però manté sempre la seva dominació basada en l’ocupació de les nacions oprimides.

Per al procés revolucionari català, l’independentisme postula una estratègia de
resistència contra les agressions del sistema que té com a eixos l’autoorganització
a nivell nacional de les classes populars
catalanes i l’enfrontament a l’Estat. Això
vol dir estendre les organitzacions de les
classes populars catalanes a tot l’àmbit
nacional i delimitar i atacar l’enemic polític
principal que és l’Estat espanyol i francès.
(entenent que aquest enfrontament a l’Estat pot comportar la utilització de totes les
formes de lluita).

La lluita per la independència postula la
conquesta d’unes formes de poder estatal
pròpies per a la nació. El tema de l’estat ha
estat un element central en el debat entre
el comunisme i l’anarquisme. Així, mentre
els anarquistes postulen la immediata desaparició de l’Estat, els comunistes teoritzen
la implantació de la «dictadura del proletariat» en un primer moment, per passar
més tard a la seva dissolució. La superació
d’aquest debat reclama aprofundir en els
continguts de les formes de poder que permetin la màxima participació popular, tant
en la lluita prèvia, com en la nova societat.

La lluita contra l’Estat com a estructura
de dominació és plantejada per l’independentisme com una lluita contra l’ocupació.

Els defensors de l’Estat són anomenats
estatalistes. Aquest terme també és utilitzat per anomenar els partidaris de l’Estat
opressor, tant l’espanyol com el francès.

L’anarquisme postula la lluita contra
tota opressió defugint tot burocratisme per
construir la societat llibertària sense cap
forma de coacció política i social i, per tant,
sense estat.

Estratègia. Conjunt de grans mitjans necessaris en una línia política per a la conquesta dels objectius finals. Una estratègia
pot ser definida per les formes d’acció i les
formes d’organització establertes com a
adequades per a un procés revolucionari
determinat.

Ideologia. Conjunt de concepcions socials i polítiques pròpies d’un grup o corrent
polític determinat, d’una classe social o
d’unes formes de poder. Les principals ideologies polítiques sorgides de les classes
populars i que han plantejat canvis socials
favorables a aquestes són el comunisme, el
socialisme i l’anarquisme. Totes han plantejat la desaparició de l’opressió de classe,
però a partir de tesis diferenciades.

El comunisme postula (a partir de les
tesis del leninisme agrupades en el cos
doctrinal conegut com marxisme-leninisme) la necessitat de la direcció revolucionària per part d’un partit sòlid i la implantació d’un estat proletari (o dictadura del
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proletariat) per garantir les conquestes
revolucionàries.
El terme socialisme és molt més indeterminat i recull, de manera general, tota
lluita que es proposa construir una nova
societat on els mitjans de producció siguin
de propietat col·lectiva (i no privada, com
en el capitalisme). Aquesta designació recobreix tant experiències socialdemòcrates
(reformistes) com corrents ideològics revolucionaris (socialisme revolucionari).
El comunisme i el socialisme revolucionari s’inspiren en la teoria marxista.
L’independentisme contemporani aplega al seu si corrents ideològics de procedència molt diversa que sintetitza en la lluita contra l’estat capitalista i per un projecte
alternatiu d’acord amb els interessos de
les classes populars.

La dominació de l’Estat espanyol capitalista és justificada, per exemple, per
diferents formes ideològiques basades en
l’estabilitat social capitalista i en l’espanyolisme
La ideologia dominant acostuma a ser
hegemònica al si de les classes populars a
causa dels mecanismes d’influència social
que el sistema de dominació controla, i és
per això que l’independentisme, per poder
avançar, ha de dur a terme una dura lluita
ideològica.
Lluita. Terme que serveix per expressar
les diferents formes d’acció d’un moviment.
Així, es parla de lluita feminista, lluita obrera, lluita estudiant, lluita cultural, etc.
L’independentisme distingeix entre tres
diferents formes de lluita principals:
- La lluita reivindicativa, o lluita basada en mobilitzacions contra opressions
concretes.

La teoria política independentista es desenvolupa a partir del coneixement de la
realitat nacional i de la delimitació de les
línies estratègiques i tàctiques.
Cada sistema de dominació posseeix
unes formes ideològiques desenvolupades
tot constituint un cos de conceptes que
serveix per justificar la dominació. El marxisme situa la ideologia com un fenomen
de suprastructura, és a dir, que depèn (de
manera dialèctica, no pas mecànica) de la
infrastructura constituïda per l’economia i
les relacions econòmiques i socials. Cada
mode de producció posseeix una ideologia
transmesa per les classes dominants i que
serveix per a la seva perpetuació i reproducció.

- La lluita institucional, basada en la influència política al si de les institucions.
- I la lluita armada, basada en accions
específiques en suport de reivindicacions populars, o contra l’Estat i les forces d’ocupació.
S’entén per lluita de masses tota actuació reivindicativa o política que té lloc en
contacte amb àmplies capes de la població.
D’altres tipus de lluita fan referència a
la resultant de la divisió en classes de la
societat o la necessitat de combatre la ide-
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ologia dominant (lluita ideològica).
Marxisme. Conjunt de teories econòmiques, socials i filosòfiques que es proposen
l’explicació de la història de la humanitat i
dels seus canvis socials per mitjà de l’anàlisi materialista de les relacions (especialment econòmiques) entre les persones. Els
aspectes sociològics del marxisme constitueixen el que s’anomena materialisme
històric. I els aspectes filosòfics, el que és
conegut com a materialisme dialèctic.
L’objectiu que inspira el pensament
marxista és la transformació de la societat
a partir de la utilització de les contradiccions existents al si del sistema capitalista
que només tenen plena solució en una nova
societat socialista.
L’independentisme revolucionari entén
el marxisme com un instrument teòric per
a l’anàlisi social i l’orientació dels objectius
a conquerir, i no pas com un dogma.
El marxisme ha conegut moltes aplicacions. Una de les més esteses ha estat el
marxisme-leninisme, que recull les aplicacions que va aportar Lenin per al cas
concret de la revolució bolxevic (o revolució
russa) i per a la fase monopolista de desenvolupament del capitalisme.
D’altres corrents han pres també el nom
dels seus líders: trotskisme, maoisme,
castrisme, etc. L’independentisme considera que aquestes diferents aplicacions
corresponen a realitats històriques i geogràfiques diferenciades i que pertoca al
nostre moviment de desenvolupar la nostra
pròpia teoria revolucionària a partir dels

conceptes bàsics del marxisme. És per això
que els independentistes que s’identifiquen
amb les tesis del materialisme històric es
refereixen al marxisme revolucionari com a
cos teòric.
Modernitat. Designació que reben algunes de les expressions ideològiques del capitalisme monopolista actual. La modernitat és una ideologia adequada a la situació
de crisi profunda i permanent del sistema
capitalista, per mitjà de la qual, a través de
l’exaltació dels valors suposadament intrínsecs dels avanços tecnològics, pretén
amagar les contradiccions i les opressions
socials que el capitalisme genera. En certa
manera ve a ser una reedició del liberalisme, ideologia pròpia del capitalisme naixent. La modernitat utilitza el miratge de
l’american way of life (estesa actualment en
diferents àrees per tot el planeta) per mantenir les zones en què s’han expandit com a
forma de vida en una estúpida autocomplaença, al mateix temps que es presenta com
a objectiu desitjable per a la majoria de la
població mundial que viu en la marginació.
Una darrera excrescència de la modernitat
l’ha presentada el discurs de la postmodernitat que postula la desaparició de les
ideologies i la inutilitat de qualsevol canvi
polític o social. És una ideologia apropiada
per integrar al sistema la intel·lectualitat, a
través d’un discurs cínic i ben poc original.
La ideologia de la modernitat és aferrissadament contrària a l’independentisme, al
qual acusa de fonamentalista, i postula un
tipus de societat que pretenent-se cosmopolita, no és altra cosa que una reproducció
banalitzada dels valors socials més divulgats de l’estil de vida dels EUA.
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Ocupació. Dominació d’un aparell d’un
estat opressor damunt la població i el territori d’una nació sotmesa.
El concepte d’ocupació és fonamental
per a l’independentisme ja que planteja de
manera molt clara l’objectiu del necessari
enfrontament amb l’estat de la lluita independentista. Aquesta no és pot limitar
a la conquesta d’un espai cívic, electoral
o parlamentari sinó que necessita l’expulsió o la destrucció de les forces d’ocupació
per poder instaurar unes formes de poder
que respectin la sobirania nacional (sense
la presència coactiva de forces d’ocupació
dins el territori).
Són forces d’ocupació no sols les forces
armades (policia, guàrdia civil, exèrcit) sinó
també tots els funcionaris espanyols que
actuen com a agents espanyolitzadors (tant
de l’administració, com de l’ensenyament,
etc.) i també les forces polítiques i sindicals
espanyoles i espanyolitzadores

el partit, en els quals s’estructura tot moviment polític, com ho és l’independentisme.
La qüestió de les formes i models d’organització escollits en cada moment de la
lluita és molt important i no pot ser deixada a la decisió espontània de les masses
tal com postula l’espontaneisme. Cal habilitar en tot moment les estructures que
garanteixin l’organització de les lluites i
l’articulació de l’estratègia independentista, tot utilitzant al màxim pràctiques participatives i assembleàries. La qüestió de la
direcció política és, doncs, una altra qüestió important ja que tot moviment necessita
unes estructures que permetin l’adequació
permanent de les línies d’acció a les necessitats de la lluita en cada moment.
Finalment, cal assenyalar la importància d’una valoració adequada del paper que
han de jugar les persones individuals en les
organitzacions, assenyalant tant els perills
del personalisme com el paper simbòlic
que, a voltes, necessàriament han de jugar.

D’acord amb aquest concepte d’ocupació, els aparells autonòmics són formes
pertanyents al mateix estat, col·laboracionistes amb l’ocupació.

Propaganda. Conjunt de mitjans i de tècniques adreçades a fer arribar o propagar
un missatge a nivell massiu.

Organització. El tema de les formes
d’organització és molt important i planteja
tot un seguit de qüestions que cal tractar
adequadament. En primer lloc, la qüestió
de l’autoorganització a nivell nacional de
les classes populars catalanes, que és un
principi estratègic bàsic que cal defensar i
aplicar si volem que l’independentisme sigui un moviment arrelat arreu de la nostra
nació. En segon lloc, la qüestió dels models organitzatius concrets, el moviment i

La propaganda es pot classificar segons l’objectiu recercat: si el que es pretén
és transmetre principalment un contingut
informatiu, ens trobem davant el cas de
la propaganda pròpiament dita. Si el que
es pretén és la transmissió d’una crida a
l’acció, ens trobaríem en el cas concret de
l’agitació. Si, en canvi, es tracta de transmetre una imatge o una idea determinada
d’un grup, d’un moviment, d’una campanya,
ens trobaríem en el terreny de la publicitat.
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És evident que aquests diferents objectius es presenten, sovint, barrejats i necessitaran instruments o suports diversos com
a canals per a la transmissió dels missatges. Així les tasques d’agitació se serveixen
preferentment dels fulls, les pintades, les
pancartes i els cartells i anuncis als mitjans de difusió i els mítings. I les tasques
pròpiament de propaganda utilitzen les
revistes, els documents, les xerrades, debats i conferències... L’agitació requereix
un tractament adequat dels eslògans que
han de ser adequats a l’ús que se’n faci (els
eslògans orals han de permetre la seva fàcil elocució en veu alta). I el conjunt de les
activitats d’agitació i propaganda, un coneixement perfecte de les tècniques de publicitat (basada essencialment en les imatges
icòniques, les simbòliques i els eslògans).
La propaganda dels moviments populars difícilment pot aconseguir decantar la
consciència global de la població perquè
no pot competir amb els mitjans de difusió
oficials en mans de les classes dominants
i dels estats, però sí que pot aconseguir la
consolidació i l’enfortiment del moviment
alhora que l’afebliment de la repressió i
de la pressió ideològica de l’enemic. Cal,
doncs, estudiar amb deteniment cada objectiu de propaganda necessari, valorant
sempre l’instrument escollit i disposant el
contingut i la forma d’acord amb la finalitat
recercada. La propaganda independentista s’ha d’esforçar per distingir clarament
(tant per la forma com pel contingut) entre
la propaganda destinada al propi moviment
(per tant a un receptor ja conscienciat) i
l’adreçada al conjunt de les classes populars (en procés variable de conscienciació).

Tàctica. Conjunt de línies d’acció pròpies
d’una organització per a una conjuntura determinada. Tota tàctica correspon a l’aplicació concreta dels principis estratègics en
un moment donat. Són aspectes de la tàctica els programes polítics immediats (o programes mínims), els objectius organitzatius
a curt termini, el tractament adequat de les
conteses electorals o de les mobilitzacions
de masses (diades, lluites reivindicatives,
etc.). Tota línia tàctica de l’independentisme va precedida d’una anàlisi rigorosa de
la conjuntura econòmica i política que situa
d’una banda l’estat de les forces al poder i
de l’altra el de les forces populars (entre les
quals l’independentisme). Les línies tàctiques són vàlides normalment per períodes
curts de temps i, almenys, cada dos anys
són sotmeses a revisió i replantejament (en
les Assemblees Nacionals o Congressos de
les organitzacions).
Teoria. Conjunt de coneixements i de
conceptes que permeten l’anàlisi de la
realitat, la seva comprensió així com l’establiment de les línies d’acció. Moltes ideologies no són realment teories socials
sinó més aviat idees i conceptes adreçats
a justificar unes formes de dominació. La
teoria necessària per a l’independentisme
comprèn tres nivells d’elaboració: el coneixement de la realitat, la línia estratègica i
les línies tàctiques. Per a l’independentisme és interessant de conèixer la realitat
econòmica, social, política, endinsant-se
en el coneixement dels temes demogràfics,
sociolingüístics, els plans econòmics del
poder... i la situació de les lluites i moviments populars, i de les diverses fraccions
del poder. El coneixement de la realitat és
bàsic a l’hora de delimitar la línia d’acció i
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cal que aquest coneixement sigui tan precís i exacte com sigui possible. Aquest coneixement s’ha de referir tant a la situació
actual, com a fets més duradors o estructurals. La línia estratègica mereix també
un desenvolupament teòric prou extens i
profund ja que presenta l’aplicació de les
formes d’acció i de les formes d’organització en una línia determinada. Qüestions
com les referents a la lluita armada, funció
del moviment i del partit, articulació de la
direcció política, etc. han de ser conegudes amb profunditat per a aconseguir una
aplicació adequada. Semblantment les diferents aplicacions tàctiques requereixen
un coneixement ple de la conjuntura així
com de la funció dels diferents nivells de
lluita en cada moment concret. Entesa així,
la teoria és ben allunyada de tota concepció
dogmàtica. Les referències a sistemes teòrics (com el marxisme) ho són aleshores
en tant que instruments per a l’anàlisi de
la realitat i per a la concreció dels objectius
a aconseguir i mai de manera dogmàtica.
Un desenvolupament teòric adequat és,
doncs, sempre necessari a nivell general
i en qualsevol nivell d’acció particular. Un
desenvolupament teòric insuficient pot
portar el moviment a caure en un pragmatisme curt de mires que pot provocar en el
moviment greus errors d’orientació de conseqüències fatals.
Violència. Conjunt de pràctiques socials
i polítiques basades en la força física, per
mitjà de les quals s’exerceix una coacció
sobre les persones.
L’Estat manté la seva coacció damunt
les classes populars per mitjà de l’exercici permanent de la violència que pot ser

explicitada (apallissaments, tortures, presó, etc.) o latent (intimidació a causa de la
capacitat de violència exhibida i demostrada).
Des d’un altre punt de vista la violència
pot ser militar (per mitjà de l’ús o la intimidació amb les armes) o social (més difusa i
manifestada per diferents mitjans de pressió social). En tots els casos el recurs a les
armes és, però, la referència fonamental.
Les classes populars han qüestionat
sempre el monopoli de la violència per part
de l’estat i hi han oposat diferents formes
de resistència utilitzant, quan cal, mitjans
considerats violents. La violència popular
no és, però, més que una conseqüència de
la violència del sistema de dominació. Tot
canvi revolucionari comporta, per aquesta
mateixa raó, diferents nivells d’ús de la violència.

GUIA PRÀCTICA
DEL/LA JOVE
INDEPENDENTISTA

guem de les errades passades i rectifiquem
determinats comportaments i determinades inèrcies.
Cal ser, doncs, molt discrets, ja que les
qüestions de seguretat esdevenen essencials si volem que els nostres objectius s’assoleixin. Com menys ens conegui l’enemic,
menys podrà actuar contra nosaltres i més
difícil li serà de destruir-nos. No ser negligents en aquest aspecte és un dels deures
més importants dels i les militants si volem
fer un moviment independentista fort. Qui
pensi que se’n fa un gra massa de la seguretat, l’invitem a repassar detingudament
què ha passat els darrers vint anys dins les
organitzacions de l’independentisme revolucionari.
Les indicacions que tot seguit es faran
s’han d’aplicar flexiblement i gradual. En
aquest tema, com en tants d’altres, no es
pot pretendre transformar la realitat en un
dia; si forcem un canvi brusc de les nostres inèrcies, es poden produir resultats no
desitjats. Tot i ser progressius, s’ha d’assegurar que s’introdueixin en un curt termini
de temps.

SEGURETAT I RESPONSABILITAT
L’objectiu d’aquest apartat és donar a la
jove militància independentista un seguit
d’indicacions relacionades amb la seguretat i la responsabilitat. L’experiència ens
diu que els errors i deixadeses reiterats en
aquest camp han tingut, en determinats
moments, conseqüències nefastes per al
conjunt del moviment independentista.
Es tracta, doncs, que a partir de l’experiència acumulada, per una vegada apren-
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Per acabar aquestes línies introductòries, convé recordar que en el concepte de
seguretat s’inclou tant el fet d’impedir que
qualsevol informació interna pugui caure
a mans de l’enemic o l’adversari, com el
fet d’actuar d’una manera adequada al si
d’una organització revolucionària, és a dir,
evitant que de la nostra conducta es puguin
derivar distorsions en la informació o un
agreujament de les tensions i discrepàncies internes.

-Sobre el telèfon. Tot i que sabem que
tots els telèfons no estan «punxats», hem
d’actuar com si ho estiguessin. En la mesura que sigui possible hem d’evitar dir per
telèfon cites, reunions, noms de persones,
ni cap tipus de dades, càrrecs, etc., o com
a mínim reduir les dades a la mínima expressió (per exemple «quedem...», o «...a
l’hora de sempre», o «...al lloc acordat»).
Amb menys raó s’ha d’utilitzar el telèfon
per fer debats polítics o qualsevol manifestació que permeti entreveure la posició del/
la militant en relació amb algun determinat
tema, sobretot si aquest és un tema conflictiu al si de l’organització. Evidentment
també s’ha d’anar amb compte a l’hora de
fer al·lusions crítiques a d’altres militants;
l’enemic no ha de conèixer les nostres discrepàncies internes o allò que no funciona. Tampoc no s’ha de dir res que pugui
informar sobre la nostra estructura, o els
càrrecs o funcions que desenvolupa cada
militant, i menys encara dels responsables
de seguretat o aparell.
Conclusió. Totes les cites o informacions
que es puguin fer de paraula millor que es
facin d’aquesta manera, encara que això
comporti un petit desplaçament. Si no es
pot actuar així, cal intentar utilitzar telèfons segurs (per exemple, telèfons mòbils
de targeta recents, cabines, etc.).
-Sobre les cartes. En aquest apartat
com en l’anterior, es fa necessària la màxima discreció. En relació amb les cartes a
la presó, cal tenir-hi una cura especial amb
el que s’hi diu. Per tant, no cal ser gaire explícit a l’hora d’escriure sobre determinats
assumptes. Abans d’enviar qualsevol carta
rellegiu-la per veure si us heu deixat anar
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massa de la llengua.
S’ha de ser també molt discret en els
correus electrònics, que també poden ser
controlats (vegeu Apèndix 2).
-Sobre documents i papers interns.
Quantes vegades, després d’alguna reunió, han quedat sobre la taula documents,
butlletins interns, etc.? Segurament tantes
que ni ens en recordem. A més de no deixar
els papers interns en llocs públics, és fonamental fer-ne l’ús adequat, la qual cosa
implica evitar tant que qualsevol persona
aliena a les nostres organitzacions hi tingui accés com acumular a casa paperassa.
Com més intern sigui un document, més
pressa s’ha de tenir a fer-lo desaparèixer.
Aquesta màxima val també per als arxius
informàtics (vegeu Apèndix 2).
Nota. Si no es poden destruir els papers
amb màquines especials, cal destruir-los
a mà tant com sigui possible i llançar-los
lluny de casa o dels locals.
-Sobre reunions i cites. Com ja insinuàvem a l’apartat del telèfon, cal procurar fer
les convocatòries de reunions i cites de tal
manera que aporti el mínim d’informació
a l’enemic. Això vol dir limitar tant com es
pugui l’ús del telèfon i de la carta. És evident que aquest objectiu no és sempre possible, però en la mesura que es pugui s’ha
d’intentar convocar les reunions d’una per
l’altra. També, entre militants que es veuen
sovint en un lloc convingut, és fàcil de reduir a l’indispensable la informació d’una
convocatòria feta per telèfon a corre-cuita.
Per acabar és convenient canviar regularment els bars i locals públics en què es fan

cites, especialment als nuclis urbans (en
cas que no es disposi d’un altre lloc més
segur per fer-les).
-Sobre les converses de cafè i rumors.
Les converses de cafè anteriors i posteriors
a les reunions són una de les fonts d’informació més valorades per l’enemic i, per
tant, cal anar-hi amb compte. Sobretot en
períodes de debats intensos (externament
i internament) hi tenen l’orella ben posada, cosa que els permet copsar les nostres
tensions i problemes. Això no implica que
calgui evitar de totes totes parlar de política als bars, sinó que en fer-ho hem de
vigilar de què parlem i si hi ha tafaners al
voltant. Com més intern i problemàtic és
un assumpte, menys se n’ha de fer tema
de conversa als locals públics. A banda
d’aquestes objeccions, s’ha de tenir present que les converses de cafè són el lloc i
moment idoni per a l’expansió dels rumors.
No cal recordar moments de la nostra història en què fer-la petar al bar ha substituït
el veritable debat polític, obert i seriós. Per
això, més que enlloc, cal anar amb compte
amb els rumors que apareixen «per casualitat» en aquests moments. Quan el rumor
o la conversa a cau d’orella substitueixen
les reunions orgàniques d’una organització,
podem dir que aquesta és morta; per tant,
és una obligació de qualsevol militant aturar la rumorologia i criticar qui la fa servir.
-Sobre la puntualitat. En qüestions de
seguretat la puntualitat és un element clau.
En certes situacions, la no presentació
d’algú a l’hora establerta pot ser un signe
que alguna cosa no rutlla. La llarga espera és poc discreta, ja que mentre esperes
et poden controlar, fotografiar, detenir, etc.
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La forma més discreta de trobar-se és simular la casualitat, o trobar-se i marxar
immediatament. Acostumar-se a ser absolutament puntuals en la política té a més
altres beneficis, com ara l’estalvi de temps
per al conjunt del(e)s company(e)s. Quant
de temps que es podria dedicar al debat
polític es malbarata esperant els/les irresponsables que arriben tard a una reunió?
-Sobre les manifestacions. Aquí cal insistir essencialment d’anar amb compte
amb els informadors de paisà. Funcionar
sota els dictats d’allò «que demana el cos»
o «l’ebullició de la sang» és apolític i temerari. Els i les militants independentistes
han de saber desaparèixer en el moment
que una manifestació acaba dominada per
provocador(e)s. Tots sabem que els/les
provocador(e)s, a més d’oferir una imatge
nefasta per a l’independentisme, cerquen
atreure el jovent cap a les seves accions
per tal que després puguin ser detinguts,
controlats i intimidats.
-Seguretat i informàtica. Consulteu
l’Apèndix 2.
LA PROPAGANDA POLÍTICA I LES
MOBILITZACIONS

L’objectiu de la propaganda política revolucionària és múltiple:
- En primer lloc, donar a conèixer fets
que el poder amaga (lluites, objectius
polítics, repressió...).
- En segon lloc, convèncer de la justesa
de les lluites populars i dels errors del
poder dominador.
Cal ser conscient, però, que aquest objectiu no es pot aconseguir amb un abast
majoritari mentre els mitjans de difusió
més potents (especialment la TV) siguin a
les mans de les classes dominants. Però
si bé no es pot capgirar l’opinió pública (i
d’aquí el «handicap» dels partits revolucionaris a les eleccions), sí que es pot aconseguir un ressò popular ampli, recollir simpaties, etc., de tal manera que s’impedeixin
o s’obstaculitzin els objectius d’aïllament i
destrucció del moviment per part de l’Estat.
La propaganda és, doncs, fonamental
per a la lluita revolucionària; depèn de les
formes i els continguts utilitzats la possibilitat mateixa de la supervivència del moviment nacional-popular.
Anàlisi dels principals mitjans de
propaganda

Què és la propaganda política?
Existeixen diferents formes de propaganda política. Algunes tenen com a objectiu la transmissió d’informació (revistes,
fulls, concentracions o actes...); d’altres no
són estrictament informatives i fan referència a la utilització d’elements de publicitat
(les imatges, els símbols, els eslògans,
etc.).

Analitzarem tot seguit diferents tipus de
mitjans de propaganda considerant per a
cada cas els destinataris de la propaganda, l’objectiu recercat amb l’ús de la propaganda i el procés d’elaboració, edició i
distribució.
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-Textos formatius i informatius. Incloem en aquest apartat aquells documents
d’anàlisi i documentació com dossiers,
anàlisis conjunturals, balanços polítics, línies d’acció, etc.
Són textos principalment adreçats a la
militància i simpatitzants, però malgrat el
reduït el seu abast numèric tenen molta
importància en la cohesió i clarificació del
moviment.
-Textos d’agitació. Es tracta de textos
adreçats a les mobilitzacions, com ara fulls
(de denúncia o reivindicació), fulls de convocatòria, etc.
Pretenen arribar a un públic ampli i serveixen per atreure les classes populars a
una convocatòria i per explicar-ne el contingut en el decurs de la realització de la
mobilització.
-Eslògans. Els eslògans sintetitzen amb
pocs mots línies de treball, denúncies, etc.
Poden ser orals, escrits públics o lemes.
Els eslògans orals són pronunciats en
concentracions i manifestacions i han de
ser estudiats i adequats a aquesta finalitat (separació d’accents i síl·labes). Els
eslògans escrits i públics apareixen en
pintades, pancartes i adhesius. Els lemes
s’utilitzen en encapçalaments de revistes i
documents.
Els eslògans han de ser acuradament
triats en cada mobilització, ja que són eficaços en la mesura del seu encert.
-Simbologia. L’independentisme utilitza

símbols diversos associats a diferents organitzacions o al conjunt del moviment.
El símbol general del conjunt del moviment independentista és l’estelada, composta de les quatre barres sobre fons groc
de la bandera catalana (que simbolitza
la nació) i l’estel roig de cinc puntes (que
simbolitza la idea d’Estat, de lluita contra
l’opressió [roig de la sang dels explotats],
de socialisme, d’humanitat tant individual
[5 puntes: 4 extremitats + el cap] com global [5 continents habitats]), emmarcat en
un triangle rectangle groc (que representa
la idea de república [inicialment era equilàter]). Val a dir que tant si l’estelada es representa de manera horitzontal (bandera al
pal), com verticalment (a manera d’estendard o senyera), cal veure’n l’estel vertical,
és a dir, la punxa sempre amunt, tot i que,
normalment per raons d’estalvi, abundi
l’estelada que hauria de ser estendard i no
pas bandera.

virtuat per l’ús que n’han fet tradicionalment diverses tendències ideològiques de
l’esquerra.

cartes, penjar-les en ponts, edificis, etc.
Convé també fer plantilles per fer-les clòniques, etc.

El puny, com a senyal de ràbia, de lluita, de rauxa, és ben tancat, amb el dit gros
sobre els altres; i, com a senyal de raó, de
seny, d’organització, és prop del cap (un
pam), amb el colze flexionat (el puny alçat
no pot pas semblar una versió d’esquerres
de la salutació feixista).

Igual que es fan pancartes de qualitat,
amb el mateix sistema es poden fer murals que resulten molt agraïts, ja que la
seva durada pot ser molt llarga. En algunes
zones de Barcelona es conserven murals
de l’any 1976. Paga la pena dedicar-hi un
matí de feina si ha de durar 20 anys. Mentre existeixi el mural cal mantenir-lo, cuidar-lo, reparar-lo si algun grup feixista el
fa malbé. També es poden fer diaris murals
amb continguts informatius que es renoven
periòdicament.

Una síntesi de tot plegat és el logotip
d’una estelada dins un puny dret.
Existeixen també anagrames i logotips
propis de grups polítics, associats a capçaleres de revistes, etc.

Sent coherent amb el seu internacionalisme i identificant-se amb la lluita de qualsevol classe i nació oprimida, el moviment
ha de fer seus alguns símbols internacionals com la bandera roja (el color es degut
al que s’ha comentat més amunt), l’estel
roig (ja comentat quan parlàvem de l’estelada), la falç i el martell (representació
de l’aliança entre les classes populars, en
concret la camperola i l’obrera), etc.

-La propaganda clàssica i de carrer. Cal
que l’independentisme entengui que una
pancarta barroera (plàstic i retoladors, etc.)
crea una imatge de moviment polític feble,
improvisador i sense recursos. En canvi,
una de ben feta amb bons materials dóna
la imatge contrària: la d’un moviment molt
organitzat, fort, contundent, amb recursos
econòmics i humans, amb una línia clara,
etc. En el camí de millorar-ne el rendiment
hem de saber que la imaginació ens permetrà de trobar-li noves i diferents utilitzacions, ubicacions, etc., fora dels típics
usos en manifestacions, actes i parades
polítiques.

Un altre símbol és el puny alçat, que en
principi hauria de ser el destre de cadascú
(és a dir, el dret per a persones dretanes
i l’esquerre per a les esquerranes [no estem parlant de tendències polítiques, sinó
d’habilitat manual]), però això ha estat des-

Vet aquí algunes idees que caldria aplicar: canviar els materials (roba), fer lletres
ben fetes i proporcionades, fer quadrar els
marges, introduir dibuixos, utilitzar colors,
variar el color del fons (fugint del blanc),
construir estructures per tensar les pan-
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El cartell és un element típic de tots els
moviments revolucionaris, però actualment
tothom fa cartells per a tot. Per tant, el
repte és aconseguir un disseny que atregui
l’atenció. Cal que el cartell sigui coherent i
segueixi la línia d’imatge del moviment independentista.
Si ens fixem en quin ús s’ha fet del cartell dins els moviments revolucionaris,
veurem que n’hi ha hagut de molts tipus i
s’han usat també diversament. Cal, doncs,
que aprofitem aquest llegat i treballem
amb els cartells muts, els compostos, els
de repetició, les coles barrejades amb pols
de vidre per evitar que es puguin arrencar,
les tècniques per enganxar-los molt alts, el
cartell penjat com a banderola, o el penjat
d’un cordill, o col·locat entre els vidres dels
expositors de les marquesines d’autobusos, etc.
Si el cartell és l’estrella de la imatge política, el full volant ho és de la propaganda
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clandestina. Cal continuar utilitzant els sistemes de distribució clàssics, com ara posar-les a l’interior d’una pancarta desplegable, o sobre un camió, o llançar-les amb
morter de cartró, o adossades a un coet, o
llançades als estadis, etc.
Un altre sistema clàssic d’agitació de
carrer és la pintada amb esprai (recordem
que els esprais perjudicials per a la capa
d’ozó no són els més adequats, si el que
volem és mantenir una mínima coherència). Hi podem recórrer sobretot per anunciar actes de protesta immediata, però cal
anar amb molt de compte amb el lloc on
es fan (si el teu veí acaba de restaurar la
seva façana i la hi pintes, per molt just que
sigui l’eslògan, segurament serà una persona que es posarà en contra del moviment independentista). Quan no sigui una
protesta immediata, paga la pena dedicar
una estona a fer plantilles, ja que es dóna
una imatge molt més seriosa. També es pot
jugar amb els colors variant el fons, usant
diverses plantilles amb diferents colors, realitzant cada pintada amb un color, etc. En
ponts, autopistes, grans murs, etc. es pot
pintar amb brotxa o corró i pintura normal
(la pintada és molt més gran i és molt més
econòmica).
Mobilitzacions i actes públics
-Els aspectes legals. Existeixen molts
tipus de manifestacions i actes públics, que
es poden dividir bàsicament en dos grans
grups: les legals i les alegals. Legals són
aquelles que compten amb una comunicació a la Delegació del Govern espanyol
i en què hi ha un o uns convocants alhora
responsables del servei d’ordre i de donar

la cara per a qualsevol incident que pugui
passar des del moment en què s’inicia la
manifestació fins que es desconvoca públicament. Les alegals són convocatòries
sense comunicació a la Delegació del Govern que s’originen en situacions extraordinàries d’urgència o problemàtica espontània.

-El servei d’ordre. La seva feina és assegurar que la manifestació o l’acte transcorri tal com s’havia acordat, tot garantint la
seguretat de les persones que hi participin.
Per tant, cal aïllar i expulsar els possibles
provocadors i donar una imatge de seguretat que ha de correspondre’s amb la realitat.

Per tal que la manifestació o acte al
carrer sigui «legal», és a dir, permesa, cal
comunicar a la Delegació del Govern, detallant-ne dia, hora i recorregut en el termini
establert.

-Com s’organitza? Si es tracta d’una
manifestació, cal situar grups amb un mínim de 4 persones als 4 extrems de la manifestació; si es disposa de prou gent i la
manifestació és gran, cal situar grups pel
mig.

Si es tracta d’un acte en un local o recinte tancat, no cal permís oficial. Només
es necessita l’autorització dels qui gestionen el local (centres cívics, casals, ateneus,
Aula Magna, etc.).
-La convocatòria. Depenent de la importància que ha de tenir, els recursos i el
temps de convocatòria, es farà d’una manera o altra. Pot ser que es convoqui amb
cartells, cosa que és el més habitual; es
poden utilitzar també fulls volants o fulls
informatius que es deixaran en casals i
ateneus, es repartiran en actes o manifestacions previs, etc. Es pot utilitzar un cotxe
amb megafonia per reforçar la convocatòria
durant els dos o tres dies anteriors. És molt
eficaç també posar algun anunci al diari, el
mateix dia si l’acte és a la tarda o al vespre, o el dia anterior si l’acte és al matí. És
preferible anunciar-se a les pagines dretes
i, si es pot, a la secció de política nacional.
Finalment, cal no oblidar-se de fer una tramesa de fax a la premsa, a les seccions de
política i agenda.
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En cas d’actes públics s’han de cobrir
totes les vies d’accés i de sortida, i un
grup s’ha de situar davant de l’escenari i els seus accessos. Els diferents grups
han d’estar en contacte, raó per la qual cal
disposar d’elements de comunicació: telèfons mòbils, ràdios o, si no, missatgers.
Tots aquests sistemes tenen avantatges
i inconvenients, però el millor és la ràdio.
Aquest sistema de comunicació és el millor
perquè permet que tots els grups estiguin
informats del que passa. Cal recordar que,
a més, no cal tenir els aparells de ràdio en
propietat ja que es poden llogar.

i visible, es poden evitar molts problemes,
perquè no oblidem que el millor que pot
passar en una mobilització és que el Servei
d’Ordre no hagi d’intervenir.
Per això normalment és bo que la majoria dels components del servei d’ordre vagin identificats. Es pot optar pels braçalets,
un adhesiu o una samarreta en què figurin el nom de l’organització i la inscripció
«Servei d’Ordre».
Com ja hem comentat abans, és imprescindible comptar amb algun sistema de comunicació entre els diferents grups i entre
aquests i el/la responsable general.
El servei d’ordre ha de disposar també dels mitjans necessaris per defensar
els manifestants o assistents a l’acte organitzat dels possibles atacs de grups de
provocadors, de contramanifestants o de
gent que sent contrària a la mobilització la
vulgui impedir agredint els manifestants o
assistents.
-Com treure el màxim rendiment a les
mobilitzacions.

Cada grup ha de tenir un responsable
capaç de prendre iniciatives tant polítiques
com tècniques. Tot el servei d’ordre ha de
tenir com a mínim un responsable general
que ha de saber en tot moment què està
passant en el conjunt de la mobilització.
-Mitjans amb què compta el servei
d’ordre. La dissuasió és una eina eficaç.
Per tant, si hi ha un servei d’ordre potent
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a) Per semblar més gent. Si, a més de
les tasques de protecció, el servei d’ordre s’encarrega d’organitzar la gent,
fent que no s’acumulin, però també que
no quedin grans zones buides o molt pobres de gent, la manifestació o acte al
carrer ocuparà una zona més gran, amb
una densitat homogènia. Si a això s’hi
suma una gran quantitat de pancartes
aixecades i moltes banderes estelades i
de l’organització convocant, la manifestació semblarà força més gran.
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b) Per fer més propaganda. S’ha de
rendibilitzar l’esforç i fer pancartes ben
fetes, de qualitat, tenint en compte l’amplada del carrer de la manifestació (almenys la primera, que és la que va baixa). Darrera d’aquesta es poden posar
banderes estelades i de l’organització
convocant; si és antirepressiva es poden
posar-hi les cares dels represaliats i els
morts en combat. Cal que hi hagi moltes
pancartes altes ben fetes i intel·ligibles,
és a dir, ben portades. Les assemblees
comarcals també hi poden dur les seves.
Cal cridar eslògans clars i contundents,
però cal que tothom segueixi només el
que es crida per la megafonia.
c) Per donar imatge de força i seriositat.
És necessari que els i les militants de
l’organització convocant facin un esforç
de disciplina assegurant que el servei
d’ordre funcioni molt correctament; expulsant els provocadors, o fent fracassar
els seus intents; evitant que la gent es
drogui dins la manifestació; no permetent actuacions fantasmes (per exemple,
portar la cara tapada sense cap necessitat); impedint que es cridin eslògans
contraproduents que no responen a la
convocatòria o que són sexistes o xenòfobs («Gora ETA!», «Puta Espanya, puta
Madrid!»); intentant desplaçar la gent
que porta símbols o banderes d’altres
causes; assegurant que les pancartes
estiguin ben portades; fent que les banderes estiguin ben distribuïdes; intentant cridar constantment eslògans molt
ben triats per a l’ocasió; triant gent ben
preparada i sense defectes en la parla
perquè s’encarreguin de cridar els eslògans..

Els mitjans de comunicació: com
incidir i com rendibilitzar les
poques oportunitats
Hem de ser conscients de la importància dels mitjans de comunicació, especialment la televisió, que actualment són
el millor sistema de control ideològic de
la societat i, per tant, el més apreciat per
qualsevol tipus de règim. Si ens centrem
en la televisió, cal tenir present, però, que
la ideologia no es transmet tan sols a través dels informatius, sinó que tenen més
incidència els programes que aparentment
només pretenen entretenir. La programació sol caracteritzar-se per ser el mínim
comú múltiple, és a dir, que el nivell és
prou baix com perquè ho entengui fins i tot
el més analfabet. El segon gran avantatge
que li troben a aquest giny és que mentre la
gent mira la televisió no pensa, no actua, no
es comunica; en definitiva, està dominada,
controlada, influenciada i és dòcil.
Deixant de banda aquest fet, bàsicament
s’han definit 4 camins molt diferents per tal
d’incidir en els mèdia:
-Primer. Hi ha els grups que han creat
petites ràdios i televisions locals lliures i
independents. Tot i que no cal menystenir
aquestes iniciatives i cal esperonar-les i
contribuir-hi, s’ha de tenir en compte que
aquestes iniciatives necessiten un esforç
continuat tant econòmic com humà, cosa
que els fa molt difícil competir en influència amb els mitjans del sistema. Molts
cops la criatura s’acaba menjant els seus
progenitors, excepte en casos com MED TV,
el canal de televisió per satèl·lit del Partit
dels Treballadors del Kurdistan (PKK). Cal
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pensar, però, que el PKK té uns dos milions
de militants.
-Segon. La segona opció consisteix a
intentar introduir vídeos en els noticiaris.
La idea és bona però no sempre és possible, ja que perquè funcioni o bé l’has de fer
molt grossa, o bé has de ser poc perillós i
fins i tot una mica simpàtic. Els precursors
d’aquest sistema van ser diferents grups de
Palestina i del Líban, que filmaven bàsicament missatges de persones segrestades.
Posteriorment s’han vist altres casos, com
ara els preparatius del segrest de l’ambaixada japonesa al Perú per part del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)
o recentment, i a casa nostra, un vídeo del
moviment Okupa, on es veia com tapiaven
una de les portes de la casa que Jordi Pujol
té a Queralbs.
-Tercer. Es tracta d’aprofitar i rendibilitzar els pocs espais que els mitjans de
comunicació deixen als ciutadans. Ens referim bàsicament a cartes al director o a
trucades a la ràdio i, en menor mesura, a
la televisió. A aquests mitjans tradicionals
caldria afegir-hi el correu electrònic, que
no és cap altra cosa que una carta que arriba més aviat al seu destinatari.
Una pràctica sistematitzada i organitzada en aquest terreny permetria fer arribar
a un gran nombre de ciutadans (més gent
que amb un cartell) la posició de l’Esquerra
Independentista sobre un munt de problemàtiques (Pla Hidrològic, immigració, Llei
del Menor, precarietat laboral, etc.), la qual
cosa contribuiria a crear una opinió pública
més favorable als nostres posicionaments.
A més, faria creure que hi ha més gent que

pensa com nosaltres i el nostre moviment
deixaria de veure’s com a marginal. Vegeu
diferents llocs on es pot intervenir a l’Apèndix 3.
Les nostres intervencions han de ser
raonades, argumentades, amb informacions detallades si pot ser (no oblidem que
una de les funcions de la propaganda política és informar d’allò que hi ha interès
a amagar). No s’han d’engegar pamflets o
discursos que només serien adequats per a
una reunió interna d’una organització. S’ha
de pensar que ens està escoltant gent amb
un grau de consciència variable. Finalment,
en la mesura que sigui possible, cal parlar
amb tranquil·litat i no aparentar crispació.
Si com passa de vegades algun(a) tertulià/
na interromp la nostra intervenció, se li ha
de demanar amb tranquil·litat que sigui
educat i no interrompi, ja que si entrem en
el seu joc de veure qui ocupa primer el torn
de paraula hi sortirem perdent nosaltres.
Normalment, el procediment és trucar i
dir de què vols parlar. La persona que atén
les trucades et demana el telèfon i, si no hi
ha censura, et truca més tard. Convé trucar
de seguida que la persona presentadora
demana als/les oients que hi participin. Si
el programa és nocturn, es pot trucar més
tard i esperar a veure quines bestieses diuen algun(e)s tertulians per replicar-les (v.
Apèndix 3).
-Quart. Una altra manera d’incidir en
els mitjans de comunicació és mitjançant
el que s’anomena acció mediàtica, que
consisteix a atreure l’atenció dels mèdia
amb la realització d’una acció espectacular. Es tracta, doncs, de modificar l’agen-
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da d’aquests mèdia, que molt sovint està
dominada per la rutina, amb accions caracteritzades per dos valors que aprecien
molt els periodistes: l’espectacularitat i
la novetat. Al nostre país va ser la Crida a
la Solidaritat qui hi va recórrer sovint i va
aconseguir cops d’efecte que van tenir molt
de ressò mediàtic. I grups com Preso-ekin
Elkartasun Kideak (Solidaris amb les/els
preses/os) es dediquen exclusivament a la
planificació i la realització d’aquests tipus
d’accions.
Tot i els bons resultats que a curt termini poden donar les accions mediàtiques,
cal fer-ne un ús mesurat i preparar-les
amb molta cura, vigilant-ne tots els detalls
(vegeu Apèndix 1). Cal tenir en compte que
la mateixa lògica dels mèdia, que com ja
hem dit busquen l’espectacularitat i la novetat, obliga els grups que recorren sovint
a l’acció mediàtica per donar a conèixer les
seves reivindicacions i objectius a superar l’acció anterior i a la recerca constant
de l’originalitat, la qual cosa no és sempre
possible. Hi ha, doncs, el perill d’esgotar la
fórmula.
També s’ha de considerar que els mèdia poden boicotejar (és a dir, silenciar) les
accions mediàtiques realitzades per grups
considerats perillosos per al sistema. Per
exemple, per als mèdia espanyols (dintre
els quals cal incloure diaris com El Periódico o La Vanguardia) no resulta igual de simpàtica una acció de Greenpeace que una
protagonitzada per un grup o organització
independentista. Recordem també el tractament diferent que rebien als anys 80 les
accions de la Crida, que obtenien un gran
ressò, i els GDL, que eren minimitzades o

simplement silenciades. Un altre exemple
significatiu el constitueix el gairebé silenci
amb què la televisió (i part de la premsa) va
tractar l’espectacular acció de Preso-ekin
Elkartasun Kideak durant la inauguració
del Mundial d’Atletisme a Sevilla (20-81999)

Pretén, així mateix, oferir una sèrie de
consells pràctics per a aquells familiars o
amics que habitualment es troben absolutament desorientats quan, al seu voltant,
es produeix una detenció.

Un altre problema a considerar és la necessitat constant de canviar les persones
que es dediquen a aquesta mena d’acció,
ja que és evident que es cremen i, si no es
renoven, els serveis de seguretat n’adverteixen la presència fàcilment, amb la qual
cosa es perd el factor sorpresa, imprescindible per dur a terme exitosament una
acció mediàtica.

Tenint en compte les nombroses denúncies de tortura dels detinguts sota legislació antiterrorista (la qual caldria qualificar de terrorista, ja que el seu objectiu és
terroritzar el/la detingut/da), volem oferir
també una sèrie de consells pràctics basats en l’experiència d’aquestes persones
detingudes i torturades per tal d’evitar que
el dret de tot detingut a no declarar no es
vegi violentat per la pràctica de la tortura,
sigui aquesta física o psicològica.

Finalment, s’ha de valorar el fet que encara que l’acció mediàtica és un bon recurs
propagandístic i s’ha d’explicar per si mateixa, cal que es dugui a terme en el context
d’una campanya que recorri a d’altres mitjans de propaganda. Una acció mediàtica
aïllada pot aconseguir cert ressò mediàtic,
però s’oblidarà de seguida, com passa amb
la majoria de les informacions que rebem a
través dels mitjans de comunicació.

Per acabar, voldríem remarcar la importància d’aquest capítol del llibre. El/la militant hauria de memoritzar-ne el contingut,
per tenir-lo ben present en cas que es vegi
immers en algunes de les situacions que
s’hi descriuen. La impunitat amb què actuen els aparells repressius de l’Estat es veu
afavorida per la ignorància de la legalitat
que molt sovint han demostrat els/les represaliats/des.

Tot i aquests perills, el moviment independentista ha d’apostar per aquests tipus
d’acció i no pot renunciar-hi.
QUÈ FER DAVANT D’UNA DETENCIÓ?
Aquest apartat pretén ajudar tot aquell
que en un moment determinat pugui ser
identificat o detingut a exigir els drets que
la legislació vigent preveu per a aquests casos. Previsions que en poques ocasions es
compleixen.
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Identificació
La identificació és la situació més comuna amb què ens podem trobar quan
ensopeguem amb les forces d’ocupació. És
un procediment que pot quedar-se en una
identificació rutinària o formar part d’un
procés més ampli, és a dir, una detenció.
En un principi tractarem el primer cas,
és a dir, el de la identificació en una situació
que no vagi més enllà.

En primer lloc, cal dir que els únics que
et poden demanar el Documento Nacional
de Identitat (DNI) són els cossos repressius
de l’Estat, és a dir, les diferents policies i
guàrdies. Un particular o un guàrdia de seguretat no te’l pot exigir mai; si ho fa, digues- los que no tens per què mostrar-lo.
En aquest cas, pot passar que avisin la policia i et mantinguin retingut fins a la seva
arribada, sempre que es doni una situació
d’infracció flagrant. Un exemple il·lustratiu
el trobem quan t’agafen sense bitllet en un
transport públic i no vols o no pots identificar-te. Un cop arribi l’agent de policia, la
forma d’actuar és cosa teva i de la prepotència de l’agent.
Un altre aspecte que és important recordar és que cada cop que t’identifiquin
t’han d’especificar per què ho han fet, ja
que segons la seva legalitat només poden
demanar- te la documentació quan es pot
produir un suposat delicte o si ha succeït
alguna infracció amb què et puguin relacionar.
Un cop els hagis lliurat el DNI, comprovaran les teves dades per ràdio i és probable que les anotin en una llibreta adjuntant
alguna descripció física o de la teva manera
de vestir. Teòricament, t’haurien de tornar
immediatament el DNI, però acostumen a
allargar l’espera, i ho aprofiten per avisar
altres unitats que rondin per la zona perquè hi facin acte de presència. Així intenten
intimidar-te. Conserva la calma i no dubtis
a burxar-los preguntant-los per què t’estan
identificant, demanant que et tornin el DNI
o el que se t’acudeixi.
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En cas que no portis el DNI, se’t poden
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endur a comissaria (acostuma a ser la més
propera) per comprovar les dades. També
ho poden fer amb l’excusa del mal estat del
DNI, del passaport o del carnet de conduir,
o al·legant que sospiten que és fals. A les
dependències policials comproven les dades que els has proporcionat introduint-les
en un ordinador (nom i cognom, nom del
pare i la mare, data i lloc de naixement i
número de DNI). És possible que no es refiïn de les dades i vulguin verificar la teva
identitat prenent-te les empremtes dactilars. Per realitzar aquest tràmit et porten a
comissaries més grans, on hi ha la policia
científica (per exemple, Laietana o Via Augusta, a Barcelona).
Recorda que des del primer moment
que la policia t’atura es considera retenció;
s’entén per retenció el fet que la policia et
mantingui sota el seu control fins a aconseguir identificar-te. Més aviat es tracta
d’una pràctica intimidatòria generalitzada
entre les diferents policies, que la retenció
per demostrar qui mana i abusar del poder
que tenen. Si et queixes o et rebotes, poden
allargar-ne el temps, poden enviar-te a la
policia científica i, fins i tot, poden acabar
detenint-te sota falses acusacions.
Mentre estiguis a comissaria retingut
pensa que ells es trobaran amb el compromís d’especificar per escrit la causa
de la identificació en un llibre de registre
que et faran signar abans de sortir. Pots
negar-t’hi si vols, ja que tampoc serveix de
res. Pregunta’ls sobre el motiu i exigeix que
ho deixin ben clar. Legalment, el temps de
la retenció ha de durar el «mínim de temps
imprescindible». Si comences a sospitar
que la retenció s’està allargant injustament

i et veus amb ànims de fer-ho, pots començar a amenaçar-los dient que avisaràs
el teu advocat perquè presenti un Habeas
corpus per detenció il·legal.
Recorda que no estàs detingut i que,
per tant, tens tots els drets: si, per exemple, portes un mòbil, teòricament tens
tot el dret a trucar. L’única cosa que tens
restringida és la llibertat de moviment. És
molt important que conservis la calma, que
siguis molt conscient del que t’estan fent i
del que això comporta.
En un principi no t’estan acusant de res,
senzillament t’estan identificant. No estàs
obligat a contestar cap pregunta. No estàs
obligat a signar res. Per exemple, si estàs
passejant i et demanen la identificació, no
la dus a sobre i et porten a comissaria, és
molt probable que estiguin cometent un
delicte de detenció il·legal. Tot i això, és
gairebé impossible que prosperi una denúncia per un fet com aquest.
Ara bé, també s’han donat casos en què,
amb l’excusa d’identificar-te a comissaria,
la retenció ha format part d’un muntatge policial amb la intenció de detenir una
altra gent. En el temps que et tenen apartat, poden buscar o inventar-se proves que
t’impliquin en alguna infracció. Un exemple
el trobem durant les 14 detencions realitzades després d’una acció contra l’Europa del Capital: després d’un aldarull van
retenir-los sota l’excusa d’identificar-los
per comprovar si hi havien estat implicats.
Passades tres hores, el temps suficient per
construir proves en contra seva, van formalitzar-ne la detenció.
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Per acabar, cal dir que la Llei de Seguretat Ciutadana preveu un sistema d’indemnització pels perjudicis que pugui causar
un trasllat per identificació; per exemple,
quan et retenen en anar a la feina. Per demanar-la has de fer un escrit a la Delegació del Govern espanyol. Com és obvi, es
tracta d’un procediment llarg i tortuós.

d’Enjudiciament Criminal (des de l’article
569 fins al 575).
Si et detenen al teu domicili, la detenció
sol anar acompanyada, normalment, d’un
registre domiciliari. En aquesta situació
tens els drets següents:
- A la presentació de l’ordre judicial per
al registre. En aquesta ordre ha de figurar-hi el nom i la signatura del jutge
que autoritza el registre, el teu nom i la
direcció del teu domicili. Si no te l’ensenyen et pots negar que l’esmentat
registre es realitzi.

Detenció
Des del moment que ets detingut has
perdut la teva llibertat i et trobes en un
món desconegut en què et voldran fer sentir com un ninot amb la voluntat i la dignitat
segrestades.

- A la teva presència durant el registre o
la d’algú en qui tu deleguis.

Tot i així, tens tota una sèrie de drets que
pots exigir d’acord amb la legislació actual.
Convé que els exigeixis per demostrar a qui
et deté que pel fet d’estar detingut no estàs
vençut/da ni sotmès/a als seus capricis.
Per fer més comprensible tot el que habitualment envolta una detenció, hem considerat més adequat i pedagògic presentar
la situació tal com se sol donar habitualment en ordre cronològic. Per això, hem
dividit l’exposició en els apartats següents:

- A la presència de com a mínim dos
testimonis.
- A la signatura de l’acta després de
la seva lectura -feta pel policia que
sen’encarrega-, on han de constar també, a més de la teva signatura, la dels
testimonis i la de l’esmentat policia.
A més a més, és molt important que estiguis atent a les qüestions següents:

- Registre domiciliari.
- Tipus de detenció.
- Declaració policial.
- La tortura i els seus mètodes.
- El metge forense.
- Declaració judicial.
- Denúncia judicial.
- Què pot fer el familiar o amic?

- Vigila el registre i assegura’t que
consti en acta tot el que s’emportin.
- Controla’n la duració des de l’inici fins
al final.

-Registre domiciliari. Els drets a què
fem referència estan recollits en la llei
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En cas que el registre es produeixi per
motius relacionats amb el que anomenen
lluita «antiterrorista», la policia no té l’obligació de presentar una ordre judicial de registre i en té prou de comunicar-ho al jutge
en el termini de vint-i-quatre hores. Continuen vigents, però, la resta dels drets esmentats per al cas de registre domiciliari.

detenció al jutge en el termini de vint-iquatre hores.
- A ser informat immediatament de les
raons de la teva detenció, tot especifícant els fets de què se t’acusa.
- A la identificació dels agents que et
detenen (número de placa).

-Tipus de detenció. En cas que siguis
detingut, has de tenir en compte que la detenció pot ser de dos tipus: o bé es tracta d’una detenció ordinària, o bé es tracta
d’una detenció relacionada amb l’activitat
de «bandes i grups armats», raó per la qual
t’aplicaran la legislació mal anomenada
«antiterrorista» (terrorista a partir d’ara).

- A comunicar-te telefònicament amb la
teva família per informar-la del lloc on
et trobes detingut.
- A trucar a un advocat de la teva confiança perquè estigui present quan declaris.

Quins drets pots reclamar en cadascun
dels casos?
a) Detenció ordinària. Els drets que a
continuació assenyalem estan recollits en
l’article 520 de la llei d’Enjudiciament Criminal. En cas que se’t detingui en aplicació
de la legislació ordinària, aquesta no pot
prorrogar-se per més de tres dies, i tens
dret:
- A la presentació de l’ordre de detenció. Això és l’habitual, tot i que poden
produir-se detencions en què no calgui
presentar aquesta ordre. Això passa en
casos de detenció «in fraganti» o en
casos en què hi ha elements objectius
que acrediten que s’ha comès un delicte, que l’has comès tu i que existeix
el perill que t’escapis. Tot i això, convé
que exigeixis l’esmentada ordre. En tot
cas, si no existeix aquesta ordre la policia té l’obligació d’informar de la teva

- A mantenir una entrevista reservada
amb el teu advocat, que segurament
t’indicarà si has declarat bé o malament d’acord amb la defensa dels teus
drets i interessos i t’aconsellarà sobre
com has de fer-ho davant del jutge, per
tal de preservar els teus interessos.
b) Detenció en aplicació de la legislació
terrorista. Si el jutge de torn autoritza que
et sigui aplicada aquesta legislació, autoritza la teva incomunicació fins a un termini
que pot arribar fins als CINC DIES en dependències policials (la pròrroga de la detenció i la incomunicació de tres a cinc dies
ha de ser autoritzada igualment pel jutge).
Aquesta incomunicació es pot allargar fins
a vuit dies més a la presó.
Si t’apliquen la legislació terrorista gran
quantitat dels drets que t’assisteixen queden en suspens. Així doncs, el primer que
has de fer és exigir que se’t comuniqui si
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realment el jutge ha autoritzat la teva incomunicació mitjançant la presentació del
document judicial que així ho acredita. Si
no te’l mostren pots exigir automàticament
el respecte de tots els drets que hem assenyalat en l’apartat on parlàvem de la detenció ordinària.
El mateix passa amb la pròrroga de la
detenció i/o incomunicació a partir de les
setanta-dues hores. En cas de que se’t
prorrogui tens dret a exigir que se’t mostri
el document judicial que així ho autoritza.
Els drets que en virtut d’aquesta legislació queden en suspens són els següents:
- No tens dret a la trucada telefònica
per informar del lloc on et trobes detingut.
- No tens dret a exigir la presència d’un
advocat de la teva confiança. En principi, l’únic que et pot assistir en la declaració (policial i judicial) és un advocat
d’ofici. Depèn de les circumstàncies i
dels casos, en la declaració judicial el
jutge pot permetre que siguis assistit
per un advocat designat per tu o per
la teva família. Per això, és convenient
que la teva família avisi un advocat de
confiança per si el jutge n’autoritza la
presència durant la declaració judicial.
- No tens dret a l’entrevista reservada
amb l’advocat perquè t’assessori.
Tots els altres drets recollits en el capítol referent a la detenció ordinària resten
vigents.

-Declaració davant de la policia. Els
drets que exposem estan recollits en l’article 17.3 de la Constitució espanyola i en
l’article 520 de la llei d’Enjudiciament Criminal.
El primer que ha de quedar ben clar és
que tens dret a no declarar, a no declarar
en contra teva o a declarar negativament
les preguntes que se’t formulin. Sabent que
és difícil no obrir la boca durant tots els interrogatoris a què solen ser sotmesos els/
les detinguts/des -i que sense la presència
d’un advocat són il·legals-, volem recordar
que la declaració fonamental i l’única que
té valor davant el jutge és la declaració davant de la policia en presència de l’advocat.
No té cap valor jurídic el que hagis pogut
dir o assumir obligat per la policia i que no
hagi estat ratificat davant un advocat.
En cas que siguis víctima d’una detenció
ordinària, ja hem assenyalat que tens dret
a la presència d’un advocat de confiança. A
més a més, tens dret:
- A fer la teva declaració en català.
- A dictar la declaració que vols fer.
- A llegir-la abans de ser signada.
- A exigir la rectificació de la declaració
si no et convenç.
En cas que la detenció es produeixi en
aplicació de la legislació terrorista, perds
el dret a ser assistit durant la declaració
policial per un advocat de la teva confiança.
En el seu lloc, però, t’assistirà un advocat
d’ofici. (Cal tenir en compte que aquest
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advocat d’ofici tendeix a tenir una actitud
d’indiferència cap al/la detingut/da i el seu
estat físic o psíquic; de vegades fins i tot
manté certa connivència amb els cossos
repressius. Per tant, en general no cal esperar-ne res.) Es mantenen, a més a més,
la resta dels drets abans esmentats.
En el moment de declarar davant de la
policia en presència de l’advocat d’ofici,
recorda i posa en pràctica els consells següents:
- Exigeix que l’advocat s’identifiqui ensenyant-te el seu carnet professional
per evitar que la policia es munti una
declaració fantasma, en què un policia
ocupi el lloc de l’advocat. Aquesta fórmula ha estat emprada per la policia
més d’un cop per «com- provar» l’actitud del/la detingut/da davant la posterior declaració.
- La presència comprovada de l’advocat
d’ofici és una bona oportunitat per fer
constar la teva negativa a declarar, per
declarar amb un «no responc» a totes
les preguntes que se’t formulin o per
limitar-te a explicar si has estat torturat o vexat, tot plantejant a l’advocat
que t’assisteixi que presenti un Habeas
Corpus davant el jutge que ha autoritzat
la teva detenció i assenyalant que tan
sols pretens declarar davant del jutge.
Aquest fet pot ser de gran importància
per demostrar davant del jutge o en
posterior denúncia judicial que les «noves» declaracions policials han estat
tretes contra la teva voluntat. Aquestes
«noves» declaracions poden obeir al
fet que la policia no hagi quedat satis-

feta amb la teva primera declaració i,
després de noves sessions de tortura,
pretengui aconseguir declaracions autoinculpatòries.
Tant en els casos de detenció ordinària
com en els casos de detenció en aplicació
de la legislació terrorista, en la declaració
hauran de constar íntegrament tant les
preguntes com les respostes.
Quan declaris davant de la policia, és
molt important que comprovis que en el
full o fulls de declaració no hi ha espais en
blanc que permetin «afegir» coses que tu
no has declarat. No seria la primera vegada
que un/a detingut/da rep un ensurt de mort
en comprovar que en la seva declaració hi
ha coses que no havia declarat. En cas que
existeixin els esmentats espais, exigeix que
la declaració es torni a redactar o col·loca
la teva signatura a tots els espais en blanc
que vegis. Signa, així mateix, sota la darrera línia de la teva declaració (no deixis
cap espai entre la teva signatura i el text) i
també als marges. No et tallis i recorda que
d’això en pot dependre el teu futur.
-La tortura i els seus mètodes. Després
de llegir tot l’anterior, sereu molts i moltes
els i les qui esteu llegint aquest text amb
cert nivell d’escepticisme, ja que per desgràcia una cosa són els drets que estan
recollits en les lleis i una altra de molt diferent és la realitat. I si ja és difícil reclamar
el respecte dels drets de cadascú al carrer, més difícil encara resulta a comissaria,
sobretot si tenim en compte l’extensió i la
brutalitat que comporta la tortura.
Una realitat, la de la tortura, que afecta
no només les persones directament tor-
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turades, sinó qualsevol detingut/da, que
comprèn ràpidament (i així li ho recordaran
constantment els qui el detenen) que ell és
una nova víctima potencial de tot tipus de
pràctiques de tortura.

Intentaran que et sentis totalment aïllat del món, que oblidis que al carrer són
molts els qui s’interessen per tu. Pretendran fer-te sentir una profunda sensació
d’inferioritat, d’indefensió i de culpabilitat.

Tot això és cert, i no és fàcil descriure el
terror que se sent quan un es troba total
i absolutament indefens a mans dels qui
tantes salvatjades han comès, i estan disposats a cometre. Tanmateix, considerem
molt important que deixem d’imaginar-nos
a nosaltres mateixos com a pures víctimes
passives davant la tortura. Considerem
molt important que comencem a enfrontar-nos a la tortura exigint els nostres
drets. Serà dur, però no ho serà més que si
ens hi sotmetem passivament.

Intentaran fer-te creure que «ho saben
tot», independentment del fet que això que
diuen saber sigui cert o sigui fals. Et diran
que hi ha altres companys/es detinguts/des
que ja han «cantado», que no siguis ximple, que els altres s’han estalviat la tortura
perquè han parlat abans, etc. En la gran
majoria dels casos sol ser tot fals, i en tot
cas que t’ho demostrin ells. Tu no has de
demostrar res, ni justificar res;, són ells els
qui han de provar les seves acusacions i,
sobretot, són ells els qui volen que t’autoinculpis. Et diran que diguis quelcom («dime
algo»), que amb això et deixaran en pau. És
fals, aquest «algo» per a l’únic que serveix
és per donar-los un fil del qual estirar i estirar, no pas per aturar la tortura.

Per això, abans de res cal conèixer què
et poden fer, i si bé no farem aquí un repàs a les diferents pràctiques de tortura
existents (la bossa, l’aïllament, els elèctrodes, les flexions continuades, l’alteració
constant del son, la permanència dempeus
i sense dormir durant moltes hores, els
cops a determinades parts del cos, drogues...), si intentarem reflectir quin serà el
comportament dels torturadors a l’interior
de quarters, casernes i comissaries, quina
mecànica utilitzaran, etc.
a) Els interrogatoris. L’interrogatori policial s’ha de fer sempre en presència d’un
advocat, de la teva confiança o d’ofici, segons els casos. Tot i així, la realitat és que
la presència de l’advocat es produeix únicament durant la declaració policial o judicial.
Els «interrogatoris» tenen com a objectiu
trencar-te físicament i psíquicament perquè facis la declaració que ells volen.

És fonamental que intentis mantenir el
teu estat d’ànim, que recordis que al carrer
t’hi espera molta gent i que, a tot estirar,
són cinc dies. Cinc dies dels quals depenen
el teu futur, potser de molts anys.
b) El policia «bo». Son moltíssimes les
persones detingudes que expliquen que
enmig de la més brutal tortura s’han trobat amb el policia que va de bo. Normalment és aquest el qui t’aconsella declarar
perquè els altres no continuïn torturant-te.
És el que sol dir-te que companys o amics,
normalment afectivament vinculats a tu,
poden ser detinguts i torturats per la teva
tossuderia. És aquest el que indirectament
ens amenaça amb noves brutalitats, que,
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per descomptat, cometran els altres si no
declarem el que el policia bo t’aconsella
que «declaris».
Pot resultar fàcil caure en la temptació
de refugiar-nos en la figura d’aquest policia enmig de la brutalitat que ens envolta,
però recorda que això no és res més que
una tècnica d’interrogatori i que el qui amb
tu fa de bo, potser ha destrossat un/a altre/e company/a. En tot cas, aquest policia
persegueix els mateixos objectius que els
altres: buscar la teva perdició i una declaració que els satisfaci.
c) Com actuar?
- No donis credibilitat a res del que et
puguin dir els policies.
- Intenta no perdre el control de la realitat i de la situació en què et trobes.
- Intenta parlar el mínim possible.
- Intenta no perdre la noció del temps.
- Recorda que en cinc dies et pots estar
jugant molts anys.
- Intenta no menjar ni beure per evitar
que et puguin ser administrades drogues.
- No mostris febleses personals, ja que
els dóna les pistes perquè s’hi rabegin.
- Recorda que en la declaració policial
davant l’advocat tens dret a no declarar
i que és aquesta l’única que té valor jurídic.

-El metge forense. Al llarg de la teva detenció és probable que, o bé tots els dies, o
bé durant alguns dels dies durant els quals
romanguis detingut, rebis la visita d’un
metge forense. En aquest cas, el primer
que has de fer és sol·licitar que acrediti
documentalment la seva identitat. Un cop
comprovat això, és convenient que li denunciïs les tortures o els maltractaments físics
o psíquics a què hagis estat sotmès.
Si tens senyals, ensenya’ls-hi i assegura’t que el que denuncies consta a l’informe
que aquest metge redacta.
És probable que la policia t’amenaci
amb tota mena de represàlies si denuncies
davant d’aquest metge la tortura soferta.
Davant d’això, recorda que el tracte que rebis a comissaria no depèn que et sotmetis
o no als capricis dels teus torturadors, sinó
de la seva voluntat. Així com «dir-los res»
és, de fet, ajudar-los a concretar més els
objectius que persegueixen amb la tortura,
no denunciar què t’està passant davant del
metge forense serveix per assegurar, encara més, la seva impunitat. Més encara, una
denúncia davant del metge forense pot servir perquè s’aturin les tortures i, en tot cas,
sempre serveixen per reforçar la denúncia
de tortura tant a l’Audiencia Nacional com
en una posterior denúncia judicial.

s’han desenvolupat els suposats fets delictius i és el que es troba de guàrdia quan es
produeixen.
Si la detenció es produeix en aplicació
de la legislació terrorista ho hauràs de fer a
l’Audiencia Nacional a Madrid.
En aquest segon cas, el jutge que et toca
et comunicarà que et trobes a l’Audiencia
Nacional, identificarà el fiscal i l’advocat i et
llegirà els teus drets, entre els quals s’inclou el dret a no declarar.
Encara que et sembli increïble, l’advocat
que t’assisteix no pot parlar amb tu fins que
declaris davant del jutge, perquè encara
continues en situació d’incomunicació.
Si has declarat davant de la policia, el
jutge et preguntarà si et ratifiques en la
tvea declaració. En aquest moment recorda
que la declaració judicial té molt més valor que no pas la policial i que aquella preval sobre aquesta. És el moment de negar
qualsevol declaració policial autoinculpatòria que t’hagi estat extreta a la caserna o
a la comissaria.

-La declaració judicial. Els drets que
exposem estan recollits a l’article 17.3 de
la Constitució espanyola i al 520 de la llei
d’Enjudiciament Criminal.

Recorda que, tot i que la policia et digui
el contrari, un cop posat a disposició judicial no et poden tornar a portar a comissaria i que en aquest moment t’estàs jugant
novament el futur. Recorda que la negació
davant del jutge d’una declaració autoinculpatòria és la major i millor garantia per
recuperar la llibertat.

Si ets víctima d’una detenció ordinària
prestaràs declaració davant del jutge natural, que és el jutge competent en el lloc on

Un darrer consell en relació amb la
declaració davant del jutge: no baixis la
guàrdia: Recorda que malgrat que ja hagis
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abandonat la comissaria, encara no estàs
en llibertat i que davant del jutge tens el
mateix dret a no declarar i a no fer-ho en
contra teva. No et deixis ensarronar per
maniobres del tipus «tranquilo que vas a
la calle, pero cuéntame esto o lo otro. Reconoce esto o lo otro». No seria la primera
vegada que per la il·lusió de veure a prop
la sortida de l’infern que s’ha viscut es reconeguessin coses que després et porten
a la presó.
Fonamental: si t’han torturat o maltractat, no deixis de denunciar-ho mai davant
del jutge. Si tens senyals, ensenya’ls-hi,
encara que el jutge no en vulgui saber res
(com passa sovint).
-La denúncia judicial. Ja hem assenyalat
que és fonamental que denunciïs la tortura
en la declaració policial, davant del metge
forense i davant el jutge (natural o de l’Audiencia Nacional). Tot i així, tenint en compte sobretot l’actitud de fer-se l’orni que els
jutges de l’Audiencia Nacional mantenen
davant la tortura, cal interposar una denúncia judicial davant el Jutjat d’Instrucció
competent. El Jutjat competent és aquell
que està de guàrdia en el dia i lloc en què
es van produir els fets. Tot i així, la denúncia la pots interposar en el jutjat de la teva
província perquè després aquest la trameti
al jutjat competent.
Aquesta denúncia la pots fer tu mateix
en companyia del teu advocat, amb posterioritat a la teva posada en llibertat.
En cas que ingressis a la presó, també pots portar a terme aquesta denúncia,
mitjançant una instància en què constin els
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APÈNDIX 1

fets, que enviaràs al jutge competent.
-Què pot fer el familiar o amic? A més
dels aspectes assenyalats en relació amb
el registre domiciliari, davant qualsevol tipus de detenció és fonamental el comportament dels familiars o amics. El primer
que cal fer és fer pública aquesta detenció
i posar-se en contacte amb un advocat de
confiança.
Si la detenció és de tipus ordinari, la família pot exigir que se li comuniqui el lloc
on serà conduït el detingut. Si s’ha fet la
detenció en aplicació de la llei terrorista,
les possibilitats són menors, donat que la
policia no té l’obligació de comunicar el lloc
on es troba el detingut. De tota manera,
convé insistir davant el Govern Civil, la comandància o comissaria de la Guàrdia Civil, Policia Nacional o Mossos d’Esquadra
-segons quin sigui el cos que hagi efectuat
la detenció-, interessant-se per l’estat i la
situació del detingut.
Un altre moment que pot ser de gran
ajut per al detingut és cridar per animar
el detingut quan aquest entra a l’Audiencia Nacional. Després d’uns dies enmig
de bàrbars, aquestes paraules poden ser
reconfortants. Es pot aprofitar aquest moment per recordar-li al detingut que ho negui tot davant el jutge.

COM PODEM APARÈIXER A L’ESPAI
COMUNICATIU DE L’ADVERSARI
(ALGUNS CONSELLS)
-Millor la qualitat que la quantitat
Alguns moviments socials estan ofuscats per aparèixer, aparèixer, aparèixer...
Els és igual el com i en quin context. És un
gran error. La comunicació només és una
eina de treball. Pot ser molt efectiva si la
gestionem amb ordre i dignitat.
-Planificar bé el contingut de l’aparició
N’hi ha prou amb un parell o tres idees
-si són realment innovadores i estan realment ben desenvolupades i estructurades- per fer una roda de premsa. Davant
la fosca i pesada retòrica, sempre és millor
un llenguatge clar i comprensible. També
s’han d’utilitzar amb compte els qualificatius i complements, ja que són com els
antibiòtics: com més s’usen menys efectes
tenen. Els textos hiperideologitzats podran
ser molt coherents per convèncer aquells
que ja ho estan, però difícilment provocaran
la curiositat o l’interès entre la gent. Simplicitat i coherència d’arguments, aquestes
són les claus.
-Ser optimistes
Els plantejaments optimistes sempre
han estat més atractius que els pessimistes. S’ha d’evitar el victimisme barat. Sovint
s’haurà de denunciar i condemnar, però
sempre s’han d’oferir alternatives; aquest
és el camí per aconseguir la credibilitat.
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Altrament, el perill d’enfonsar-nos en la
cultura del pessimisme.

INFORMÀTICA I SEGURETAT
-Ser pedagògics
Si s’han d’explicar idees difícils o complicades, convé usar exemples mitjançant
sistemes audiovisuals. En definitiva, facilitar la tasca del periodista.
-Naturalitat i tranquil·litat
Cal crear fets informatius que parlin per
ells mateixos. Les rodes de premsa decauen: tant perquè des del punt de vista de la
imatge són estèrils, com perquè sovint no
té prou justificació. Davant d’això s’han de
crear fets que parlin sols, després d’havernos assegurat la presència dels mitjans
informatius.
-La comunicació no oral és tan
important com l’oral
Els ritmes, harmonies i entonacions del
nostre discurs tenen una importància fonamental, així com la nostra postura (estàtica o dinàmica), comportament (agradable
o desagradable), forma de mirar (és preferible el contacte visual a mirar de reüll)
i l’aspecte mateix (conjugar la comoditat
amb la forma de ser de cadascú). Cal anar
de plantejaments concrets a plantejaments
generals.
-S’ha d’anar directe al gra.
No es pot divagar i desviar-se del tema
buscant bastir o arrodonir el discurs.
￼

Com fer desaparèixer els arxius
informàtics?
L’ús generalitzat dels ordinadors personals com a eina de treball facilita enormement les tasques a l’hora de redactar escrits, escriure cartes o dissenyar cartells.
Un dels principals perills d’aquestes màquines te a veure amb el registre de dades,
perquè la informació no desapareix del tot.
Quan enviem un document a la paperera de
reciclatge i la buidem, en principi s’elimina,
fins al punt que si usem el cercador, l’ordinador no la troba.
El problema rau en el fet que a aquest
arxiu només se li treu la capçalera, que és
la que fa d’enllaç amb el text real, però no
s’esborra l’arxiu complet, de manera que,
escorcollant en l’interior de l’ordinador,
qualsevol expert podria aconseguir el document íntegre.
A més, existeixen a la xarxa programes
especials com el Tiramisú o el Recovered
Files que faciliten la tasca als curiosos, ja
que poden recuperar d’una forma instantània els arxius que crèiem destruïts.
Hi ha diverses formes de treballar segur,
usant l’ordinador només com a eina per
introduir dades i després guardar-les en
disquets, però mai al disc dur. Per a això,
hem d’escriure el text en qualsevol editor
i, quan acabem, el seleccionem i el copiem.
Sense posar-hi nom o etiqueta, l’enganxem
directament a un disquet de 3 1/2 polzades
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(a l’administrador d’arxius, per exemple).
Després hem de tancar l’editor i, quan pregunti si volem guardar l’arxiu, seleccionarem «No». A partir d’aquí, operacions com
afegir text o imprimir, les farem des del disquet, no pas des del disc dur.
Per eliminar la informació dels disquets
cal, o bé destruir-los físicament, o bé escriure damunt de l’arxiu antic alguna informació nova (matxucar les antigues dades), ja que en formatar el disquet passa
com amb el disc dur: només s’esborra la
capçalera i seria possible de recuperar la
informació.
Una altra possibilitat és usar eines que
esborren completament els arxius, com ara
l’opció «Wipe» que porta el programa d’encriptació PGP o el programa Sure Delete,
que són fàcils de trobar a qualsevol pàgina de Internet que permeti descàrregues
d’utilitats gratuïtes. D’aquesta manera,
l’arxiu queda esborrat totalment i només
s’ha de vigilar els arxius «.tmp» que poden
restar si es penja l’ordinador amb un fitxer
obert i les còpies de seguretat d’extensió
«.bak» que els editors de text solen fer per
defecte. Hem de deshabilitar aquesta opció
i destruir totes les còpies de seguretat de
textos que hi hagi.
Una altra font d’informació que amb
prou feines es comprova és la carpeta
«Temp» del directori Windows, on s’acumulen molts arxius que no es destrueixen.
Moltes vegades no tenir cura d’aspectes
tan importants com aquests pot provocar
grans disgustos, per la qual cosa cal seguir unes estrictes mesures de precaució

i control de tot el que s’escriu. Una altra de
les opcions és comprar per poc de diners
discos durs extraïbles, gràcies als quals
pots endur-te a casa totes les dades que
desitges protegir.
També hi ha la possibilitat d’encriptar
tots els arxius o el disc sencer amb alguna
eina específica com PGP o algun altre programa de xifrat, i assegurar-nos de recordar la clau o escriure-la en un lloc segur, ja
que si l’oblidem no podrem tornar a recuperar la informació.
Compte amb les ofertes d’Internet!
En els últims mesos s’estan multiplicant
les ofertes de diferents operadores i servidors (com Telefónica amb Teleline-Terra,
Retevisión amb Alehop i Jazztel amb Jazzfree), que ofereixen connexions a Internet
gratuïtes. Però en aquestes ofertes hi ha
gat amagat. Aquests servidors no garanteixen la confidencialitat, ans al contrari: la
connexió és gratis a canvi que puguin usar
les nostres «dades de tràfic» per a fins
publicitaris. A més, segons han confirmat
fonts del Grup de Delictes d’Alta Tecnologia (GDAT) de la Guàrdia Civil, es tracta de
companyies que cooperen amb la Policia
i sistemes de vigilància i intel·ligència en
general (pla Enfopol inclòs) per facilitar intercepcions, la qual cosa no succeeix amb
altres sistemes alternatius, independents.
Tot i no cobrar res per la connexió, el
negoci és clar. Es regala l’accés a la xarxa
com una fórmula per encaminar els usuaris a les seves xarxes; i continuen tenint
ingressos per tràfic (telefonades), i comissions per transaccions comercials i publicitat.
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Fonts del GDAT han explicat que «per a
la intervenció de comunicacions electròniques, si es pot comptar amb el proveïdor
d’Internet és més fàcil. Si no, hi ha moltes
dificultats tècniques. En el cas dels servidors comercials (Telefónica, Retevisión
i Jazztel, entre d’altres), sí que s’hi pot
comptar. Però s’ha vist que els petits sí que
en donen, de problemes».
En un mitjà en què, de moment, no hi ha
gairebé res regulat, fins i tot quan hi ha una
ordre judicial es depèn molt de la col·laboració del servidor.
Per exemple, no hi ha normes legals sobre quant de temps han de guardar-se els
logs de connexió per a un procediment penal en cas que hi hagi un problema. Depèn
totalment del servidor portar un control de
tots els accessos de tots els usuaris que
s’han connectat a Internet, arxivar-los i facilitar-los o no a la Policia o al jutge si suposen que s’ha estat duent a terme una activitat delictiva, que no és necessàriament
narcotràfic o pornografia infantil. Podria
tractar-se, entre moltes altres coses, d’allò
que en mitjans policials es considera «apologia del terrorisme», de campanyes per
convocar manifestacions il·legals, o de la
difusió de continguts que atempten contra
l’honor d’empresaris o polítics corruptes.
La Guardia Civil assegura que la majoria dels servidors comercials hi col·laboren
de forma espontània. Però si no ho fan,
les autoritats tenen mitjans per a pressionar-los. Segons fonts de la GDAT, «quan
es té coneixement d’un fet delictiu, si es
posa de manifest que un proveïdor no coopera, que d’alguna forma intenta eludir-lo,

llavors es pot veure una connivència amb
la persona que està difonent informació
presumptament il·legal. En aquest cas se’l
podria considerar, si més no parcialment,
responsable dels continguts, i podria ser
processat».
Però aquesta pressió no és suficient
en determinats casos. Per això, per tal de
facilitar encara més les tasques policials,
des de la visita de l’aleshores ministre de
Justícia i Interior, Juan Alberto Belloch, a
Washington, el 1995, es va posar en marxa un pla dirigit per experts de l’FBI, l’organisme policial més avançat del món en
aquest camp. Seguint les línies bàsiques
d’aquest pla, es va crear el Grup de Delictes d’Alta Tecnologia de la Policia Judicial,
amb funcionaris especialitzats en xarxes
informàtiques, el 1996. I el 1998 es va dictar la Llei General de Telecomunicacions,
amb un polèmic article 52: «Es podrà imposar l’obligació de notificar bé a un òrgan
de l’Administració General de l’Estat o a un
organisme públic, els algoritmes o qualsevol procediment de xifrat utilitzat, a efectes
del seu control...», la qual cosa permet el
dipòsit centralitzat de claus.
Poc després, el 7 de maig de 1999, el
parlament europeu va aprovar la resolució del Consell sobre intercepció legal de
comunicacions, més conegut com a pla
Enfopol (Enforcement-Police [Policia de
Reforç]), encara que el Comitè pro Drets
Humans hi havia votat en contra, perquè
considerava que atemptava contra la intimitat. Enfopol és fonamentalment un acord
de requisits tècnics perquè les operadores
adeqüin els seus sistemes davant d’eventuals demandes de «punxades» per part de
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la policia, sense que l’usuari se n’adoni.
Encara que teòricament s’han de fer
amb autorització judicial, en la Resolució
europea s’eludeix aclarir-ho explícitament,
i si la intervenció no és perceptible, difícilment podrà haver-hi garanties. A l’Estat
espanyol sembla que Telefónica i altres
operadors ja estan preparats, però cap
d’aquests està disposat a confirmar-ho.
Consultats sobre el tema, Terra, Alehop i
Jazzfree s’han negat en rotund a respondre. De tota manera, de moment, la Resolució no s’aplica a l’Estat espanyol.
Echelon: el Gran Germà vigila
Però Enfopol no és pas l’únic perill per
a les nostres llibertats. El Gran Germà vigila la xarxa també des d’altres fronts. Per
contrarestar les reduccions de contractes
militars que van començar a la dècada
dels 80, les empreses nord-americanes
d’informàtica i electrònica van començar a
expandir-se a nous mercats, al seu país i a
l’estranger, amb equips ideats en un principi per a finalitats militars.
Empreses com E Systems, Electronic
Data Systems i Texas Instruments venen
sistemes informàtics avançats i equips de
vigilància a governs estatals i locals, que
els utilitzen per a funcions policials i d’intel·ligència.
Gràcies a aquesta expansió tecnològica,
estan en marxa actualment diversos sistemes globals de vigilància que faciliten la
supervisió massiva de totes les telecomunicacions (telefòniques, correu electrònic,
fax...). El més conegut de tots, malgrat el

secretisme que l’ha envoltat sempre, és
Echelon. Oficialment ningú en reconeixia
l’existència, fins que el mes de gener del
2000 en va aparèixer a Internet la primera
prova tangible, en documents desclassificats de la nord-americana Agència de Seguretat Nacional (National Security Agency
[NSA]) que feien referència al «desplegament d’unitats d’Echelon».
Aquest sistema de vigilància s’estén per
tot el món i constitueix un sistema orientat
sobre tots els satèl·lits Intelsat que s’utilitzen per a les comunicacions. Funciona interceptant de forma indiscriminada grans
quantitats de comunicacions, per seleccionar posteriorment el que és útil mitjançant
l’ús d’ajudes d’intel·ligència artificial a la
recerca de paraules clau (revolució, ETA,
manifestació...). Suposadament, l’Estat espanyol aporta dades des d’una base militar
pròxima a Girona.
Segons fonts del GDAT, «els grups que
es dediquen a la investigació de bandes
organitzades de grups terroristes realitzen
aquest tipus de recerques indiscriminades». Tot i això, d’Echelon en concret no en
volen dir res, i només admeten el rastreig a
les fonts «obertes» d’Internet.
Per realitzar vigilància menys sofisticada i més puntual, la clau consisteix a
poder accedir a les «dades de tràfic» d’un
usuari concret que estigui sota sospita; és
a dir, tota la informació sobre els seus moviments a la xarxa (quins llocs ha visitat, en
quins apartats ha demanat més informació,
amb quines direccions de correu electrònic
manté un contacte habitual, etc.). Però per
controlar això no cal Echelon. De fet, en els
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nous contractes de Telefónica, Retevisión i
Jazztel, el client dóna explícitament el seu
consentiment perquè la companyia pugui
fer ús d’aquesta informació a fi de remetre-li publicitat de tercers d’acord amb els
WWW que visiti. Qui impedeix, doncs, que
s’usin per a altres finalitats?

les oportunitats que ofereixen.
Els programes en què caldria incidir són
els següents (entre parèntesis hi ha l’horari
en què normalment hi ha una tertúlia i els
oients poden trucar-hi):
-El Matí (Catalunya Ràdio, de 9:00 a
10:00 h, tel. 93 201 74 74). És el programa
més escoltat a Catalunya, però hi ha un
filtratge rigorós de les trucades. Per tant,
quan et demanen de què vols parlar, cal
anar amb molt de compte amb el que es
diu. A més, els tertulians que hi participen
són en general infectes.

APÈNDIX 3
DIFERENTS TIPUS D’INTERVENCIÓ
MEDIÀTICA I PROGRAMACIÓ
CONCRETA EN LA QUAL ES POT
INTERVENIR
Analitzem ara amb detall els diferents
tipus d’intervenció mediàtica:
-Les cartes al director estan molt controlades, però no cal caure en l’abandonisme en aquest terreny.
-Pel que fa a les trucades a la televisió,
cal dir que hi ha pocs espais que permetin el contacte directe amb el televident. En
canvi, en determinats programes es pot fer
arribar la nostra opinió a través del correu
electrònic. El programa de TV3 Bon dia, Catalunya (de 9.00 a 10.00 h) hauria de ser un
objectiu prioritari dels nostres correus.
-Les trucades a la ràdio són el mitjà més
efectiu que tenim al nostre abast per incidir en la ciutadania. Tant Catalunya Ràdio
com ComRàdio o Ona catalana tenen espais en què l’oient pot dir-hi la seva. Evidentment no cal fer-s’hi gaires il·lusions, ja
que en general hi ha poc temps i en alguns
d’aquests programes hi ha filtres rigorosos. Tanmateix, no s’han de desaprofitar

-Versió Original (Catalunya Ràdio, de
16:00 a 19:00 h, tel. 93 201 74 74). De vegades, a la primera hora (de 16:00 a 17:00 h),
s’aborda un tema d’actualitat i s’obren els
telèfons cap al final d’aquesta primera hora
de programa.
-Catalunya Nit (Catalunya Ràdio, de
22:30 a 23:30 h, tel. 93 201 74 74). En aquest
programa no es filtren les trucades i a la
tertúlia hi participen persones properes a
l’independentisme. Per tant, el context és
favorable de vegades als nostres posicionaments polítics. Per exemple, de vegades
en JM Terricabras o en Vicent Partal han
fet crítiques ferotges a la Llei Antiterrorista o l’Audiencia Nacional i després no hi ha
hagut cap persona de l’àmbit de l’independentisme que hi hagi trucat per corroborar
aquestes afirmacions o aportar-hi més dades.
-La Nit (ComRàdio, de 22:30 a 24:00 h,
tel. 93 508 08 08). Es tracta d’una tertúlia
amb polítics, en què l’oient acaba dialo-
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gant-hi sobre un parell de temes que es
proposen en començar el programa. La
veritat és que no serveix de res parlar amb
aquests polítics professionals perquè t’etziben el seu discurs preparat diguis el que
diguis. L’avantatge del programa és que et
donen temps per exposar els teus arguments. Per tant, tot i l’inconvenient esmentat, és un espai que no cal menysprear.
-Les Nits amb Ester Cerdans (ComRàdio, de 1:00 a 3:00 h, tel. 93 508 08 08). És
el programa més lliure que hi ha, ja que
pots parlar del tema que vulguis i et deixen
temps per exposar els teus arguments (uns
cinc minuts o més).
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DIADES
DELS PAÏSOS
CATALANS
Arran

GENER

FEBRER

17 de gener, Sant Antoni: Diada de Menorca. Es commemora la incorporació de
l’illa de Menorca a la corona catalanoaragonesa arran de l’ocupació de les tropes
d’Alfons III el Liberal l’any 1287, coincidint
amb la festa religiosa de Sant Antoni, a qui,
segons la tradició, havien invocat les tropes
del rei català per tal de guanyar en la lluita.
Així es posava fi al domini àrab de l’illa (s.
IX-XIII) i Menorca era repoblada amb gents
vingudes fonamental- ment de les comarques de l’Empordà, que duen a l’illa la llengua i la cultura catalanes.

Diumenge més proper al 20 de febrer,
Renovació de la Flama de la Llengua a
Montserrat. Cita anual, el diumenge més
proper a la data de naixement de Pompeu
Fabra (20 de febrer de 1868), on s’encén a
Prada de Conflent, als peus de la seva tomba, la Flama de la Llengua. Any rere any,
la tradició és que un centre excursionista
d’arreu de Països Catalans la dugui fins a
Montserrat, on es fan ofrenes, parlaments,
ballada de sardanes...

26 de gener, Dia del Soldat Català. Es
commemora la victòria de les tropes catalanes enfront les espanyoles del rei Felip
IV a la coneguda Batalla de Montjuïc l’any
1641 i la mort del jove militant de Terra
Lliure, Martí Marcó i Bardella, l’any 1979,
després de ser metrallat per la policia espanyola. És una diada impulsada per l’MCAN (Moviment Català d’Alliberament Nacional) des dels anys 80, principalment per
part del PSAN.

8 de març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora. Aquesta Diada no té l’origen
en un fet en concret, sinó en un procés.
El 1903, als EUA, dones de professions liberals i dones sindicalistes van començar
una col·laboració pel dret al vot. El 1909 i el
1910 van començar a celebrar el Woman’s
Day, el darrer diumenge de febrer, amb
grans manifestacions, orientades sobretot
a obtenir el dret de votar, però també pels
drets socials. A partir de l’any 1914, el ja
anomenat Dia Internacional de la Dona es
va celebrar en diversos països el 8 de març.

MARÇ
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Aquesta data va quedar definitivament establerta amb l’amotinament de les dones
russes, per la manca d’aliments, el 23 de
febrer (8 de març del calendari occidental)
de 1917, un dels fets que van empènyer la
Revolució russa de febrer.
ABRIL
14 d’abril, proclamació de la República Catalana. Francesc Macià proclamà de
manera uni- lateral «la República catalana a l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a Repúbliques,
per formar la Confederació Ibèrica», el 14
d’abril de 1931, poques hores abans que a
Madrid es proclamés la Segona República espanyola. La proclamació de Macià va
preocupar el govern provisional espanyol i
el dia 17 Macià va arribar a un pacte amb
els representants del govern provisional
espanyol, en virtut del qual la República
catalana era rebatejada amb el nom més
ambigu de Generalitat de Catalunya, en
una recuperació inexacta del nom medieval
de la Diputació del General.
23 d’abril, Sant Jordi. Es commemora
la mort d’aquest sant, el 23 d’abril de l’any
303 dC. A Catalunya, ha esdevingut el dia
dels enamorats, en què es regalen llibres
i roses. Però també és una Diada de caire
reivindicatiu pel que fa a la unitat nacional
de la llengua catalana. És una festa de gran
manifestació de catalanitat i s’ha convertit
en el dia referent de la resistència cultural
catalana.
25 d’abril, Diada del País Valencià. Es
commemora la derrota de la Batalla d’Almansa el 25 d’abril de 1707, on les tropes

austriacistes van ser derrotades per les
borbòniques, portant l’abolició dels Furs
del Regne de Valencià. Es considera l’inici
de l’ocupació espanyola al País Valencià.
MAIG
1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors. Aquesta jornada de lluita pels drets
dels treballadors fou establerta al Congrés
obrer socialista celebrat a París l’any 1889.
Es va decidir que, en homenatge als Màrtirs de Chicago, l’1 de maig seria el dia de
protesta i reclamacions obreres. En aquell
moment, la gran reivindicació que s’establí
fou la jornada de 8 hores. La vaga era l’instrument que es va decidir d’emprar cada 1
de maig per forçar la patronal i els estats
liberals a acceptar la jornada de 8 hores.
JUNY
7 de juny, Corpus de Sang. Es recorda
l’avalot dels segadors contra els terços
castellans el 7 de juny de 1640 a la ciutat de
Barcelona coincidint amb la dia de Corpus
Christi, fruit del descontentament generalitzat al Principat de Catalunya pels costos
que estava ocasionant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). Fou una revolució catalana contra l’alta burgesia i l’aristocràcia
imposada que va acabar desembocant en
la Guerra dels Segadors (1640-1659).
24 de juny, Sant Joan: Diada Nacional
dels Països Catalans. És la nit més curta
de l’any i és una data en què celebrem el
solstici d’estiu. Sant Joan és la festa més
celebrada unànimement per la majoria de
persones que vivim en la cultura catalana
i per això s’ha convertit (tot i que de forma
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popular, sense cap tipus de reconeixement
oficial) en la festa nacional dels Països Catalans. Al cim de les muntanyes del Canigó,
s’encén una flama que es porta a través de
diferents columnes arreu dels Països Catalans.
28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament Lèsbic, Gai, Trans i Intersex (LGTB).
Es commemoren els aldarulls de Stonewall
que van ser una sèrie de conflictes violents
entre homosexuals i la policia a la ciutat
de Nova York. Els primers aldarulls va començar la nit del divendres 28 de juny de
1969, quan la policia va fer una batuda al
Stonewall Inn, un bar gai del barri de Greenwich Village. Es considera un punt d’inflexió per als moviments moderns pro drets
dels homosexuals arreu del món, ja que va
ser el primer cop que un nombre significatiu d’homosexuals es van oposar a ser
arrestats.
JULIOL
Tercer diumenge de juliol, Aplec del
Pi de les Tres Branques. El Pi de les Tres
Branques és un símbol de la unitat dels
territoris de parla catalana. Els tres grans
territoris catalans, Principat de Catalunya,
País Valencià i Illes, es veuen simbolitzats
en les tres branques que surten del tronc
comú d’aquest pi monumental, esdevenint
així una metàfora de la unitat dels Països
Catalans. Situat al Pla de Campllong (Berguedà), el Pi, amb més de 25 metres d’alçada, presideix una esplanada i al seu voltant
s’organitza cada any un aplec de contingut
patriòtic i reivindicatiu de la unitat dels Països Catalans.

AGOST
8 d’agost, Diada d’Eivissa i Formentera.
Es commemora que el 8 d’agost de 1235,
les tropes de la Corona catalanoaragonesa,
a través d’un pacte entre el monarca Jaume I i diversos senyors feudals catalans,
entraven a la cuitat d’Eivissa i posaven fi a
la subordinació d’Eivissa a Al-Andalus, fet
iniciat a principis del segle X. Amb aquell
esdeveniment, Eivissa entrava de ple en el
món cristià i feudal medieval, i s’incorporaven, fins avui dia, en una nació identificada
amb una nova llengua i cultura, la catalana.
SETEMBRE
11 de setembre, Diada del Principat de
Catalunya. Data commemorativa de la caiguda de la ciutat de Barcelona en mans
dels exèrcits castellà i francès de Felip V
el 1714, cosa que suposarà la fi de les lleis
i institucions catalanes, i la submissió del
país a les lleis i dictats de Castella. Des del
1977, les organitzacions i els grups adscrits a l’independentisme han establert el
costum de concentrar-se i celebrar un acte
polític, el matí de la Diada, a l’entorn del
Fossar de les Moreres.
29 de setembre, Sant Miquel: Diada
de l’Alguer. A l’Alguer, a l’illa de Sardenya,
avui en dia sota jurisdicció italiana, trobem
aquesta ciutat catalanoparlant. Celebren la
festa del seu patró Sant Miquel.
OCTUBRE
9 d’octubre, Diada del País Valencià.
Es commemora l’entrada del rei Jaume I
a València el 9 d’octubre del 1238. L’abril
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de 1238, el conqueridor posava setge a València. Entrava amb 140 cavallers, 150 almogàvers i un miler de peons, o sigui, un
exèrcit totalment insuficient per assaltar
una gran ciutat com València amb les fortes muralles que presentava. El setge fou
llarg i molt dur, els sarraïns demostraren
una gran resistència, però finalment els
atacants augmentaren en nombre: cavallers vinguts de Catalunya, Aragó, Occitània
i, fins i tot, d’Hongria, Itàlia i Anglaterra. Finalment, la ciutat de València es rendia el
22 de setembre i Jaume I entrava triomfal a
la ciutat el 9 d’octubre de 1238. L’ocupació
s’acabà conquerint del 1239 al 1245 el territori de més al sud fins arribar als límits
establerts amb Castella.

de Felip IV de Castella, i els de Lluís XIV de
França, que posava punt i final a la guerra
iniciada entre ells el 1653, coneguda per
nosaltres com la Guerra dels Segadors. El
“Tractat”, per no dir-ho d’una altra manera, estipulava la cessió a França de diverses places de Flandes i Hainaut, i al sud, la
cessió del comtat de Rosselló (amb el Conflent, Vallespir i Capcir) i de la meitat del
comtat de Cerdanya, fet que satisfeia amb
escreix la vella aspiració francesa d’apropiar-se d’aquestes comarques catalanes.
Per rebutjar aquest tractat, i la pèrdua de
la Catalunya Nord, es fa una manifestació
cada any pels carrers de Perpinyà.

Darrer diumenge d’octubre, Aplec del
Puig. Se celebra cada darrer diumenge
d’octubre a la muntanyeta de la patà (l’Horta) i commemora l’estada del rei en Jaume a la muntanya, des d’on controlava la
ciutat de València i en va concebre la seva
conquesta. Els inicis d’aquesta celebració
provenen de l’entitat Lo Rat Penat, que,
com tots els anys, el diumenge següent al
9 d’octubre, realitzaven una processó cívico-cultural al Puig. Un cop legitimada la
monarquia per la Constitució de 1978 i reconduït el procés autonòmic valencià pels
partits espanyols, els aplecs es van deixar
de convocar i només el PSAN va mantenir-ne la convocatòria.

31 de desembre, Diada de Mallorca: Festa de l’Estendard. Es commemora l’entrada
a la Madina Mayurqa, a partir d’aleshores
anomenada Ciutat de Mallorca, de les tropes catalanes de Jaume I el Conqueridor,
que el 31 de desembre de 1229 venceren
els sarraïns. Aquest episodi històric posà
fi al regne almohade i a la Mallorca musulmana. La Festa commemora, doncs, el
naixement de la Mallorca actual i és una de
les més antigues d’Eu- ropa, ja que data del
segle XIII.

DESEMBRE

NOVEMBRE
7 de novembre, Diada de la Catalunya
Nord. Es commemora el Tractat dels Pirineus, que és l’acord de pau signat el 7 de
novembre de 1659, entre els representants
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ORIGEN DE L’HIMNE DE LA
CLASSE TREBALLADORA:
LA INTERNACIONAL

Coordinadora de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI)

La lletra de la Internacional la debem
a l’obrerés i poeta francès Eugene Pottier.
L’escrigué el juny de 1871 durant l’assalt
dels contrarevolucionaris a la Comuna de
París, ell era un d’aquells revolucionaris
que com diria Marx “van prendre el cel per
assalt”. El poema el dedicà al també comuner G. Lefrançais. El 1888, Pierre Degeyter,
membre de la coral “Lira dels Treballadors” de Lilla composà la música i l’interpretà per primer cop amb la seua coral el 8
de juliol de 1888 amb ocasió d’una trobada
sindical.
E. Pottier a l’abril de 1871 fou escollit
membre del govern de la Comuna. El 12 de
juliol de 1870, junt amb altres internacionalistes (membres de l’AIT) firmà el missatge
que dirigirien als treballadors alemanys
cridant-los a l’acció comuna contra les respectives burgesies, interesades i responsables de la guerra francoprussiana.
El 20 de juliol de 1896 el Partit Obrer
Francès cel·lebrava el seu XIV Congrés a
la mateixa ciutat de Lilla. Els socialistes
francesos volien retre homenatge a les
delegacions estrangeres i especialment a
l’alemana (les burgesies franceses i alema-

nes s’enfrontaven en una guerra) presidida
per Liebknecht. El dia 23 a les 9 del matí hi
havia convocada una manifestació per rebre les delegacions; els grups reaccionaris
convocaren a la mateixa hora una contramanifestació integrada per estudiants catòlics subvencionats per patrons al crit de
“mort als prussians!”
Més de 20.000 treballadors de Lilla, amb
banderes i numeroses bandes de música,
esperaren l’arribada de les delegacions i
desfilaren fins l’ajuntament on es celebrava
el Congrés. Allí les bandes de música entonaren per primer copen un acte públic la
Internacional. Quan aparegueren els contramanifestants es produiren violents enfrontaments, però la manifestació conclogué tal i com era previst i els provocadors
foren obligats a retirar-se.
La Internacional no s’escoltà als congresos fins al de París de 1900, i no fou fins
el de Copenhage de 1910, en la IIa Internacional, on adquirí el caràcter d’himne del
proletariat socialista.
La Internacional ha estat l’himne de la
Segona, la Tercera i la Quarta Internacio-
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nals, i de la majoria de partits socialistes
i comunistes de l’actualitat. També fou
l’himne de l’URSS fins el 1941, quan Stalin
la feu canvià.
LLETRA DE LA INTERNACIONAL
EN LA VERSIÓ CATALANA DE
MAXIMILIÀ THOUS LLORENS:

Obrers, llauradors, la batalla
ha començat i finirà,
la terra és per qui la treballa
qui no treballe morirà
Si del cel de la nostra terra
foragitem dels corbs l’estol,
pau dolça seguirà a la guerra
i sempre més brillarà el sol.

Amunt els damnats de la terra
amunt els qui pateixen fam
el proletaris cridem guerra
tot el món és de guerra un clam.

És la lluita darrera,
unim-nos i demà
la internacional
serà el gènere humà.

Del passat no en deixarem rastre
estols d’esclaus tots amunt,
tots el mon canviarà de base,
no hem estat res, ho serem tot.
És la lluita darrera,
unim-nos i demà
la internacional
serà el gènere humà
No esperes salvacions supremes
de Déu, dels reis ni del tirà
obrer és la sang de tes venes
que triomfant et salvarà.
La força del tirà sotmesa
ton puny deixarà quan voldrà;
atiem la fornal encesa,
el ferro és fill del nostre braç.
És la lluita darrera,
unim-nos i demà
la internacional
serà el gènere humà

// 168 //

MANIFEST
DEL PARTIT COMUNISTA
Karl Marx i Friedrich Engels

PREFACIS
I. Prefaci d’en Karl Marx i en Friedrich
Engels a l’edició alemanya del 1872

Londres al cap de poc de la primera edició alemanya. L’any 1860 fou editat en rus
a Ginebra. Fou traduït igualment al danès
després de la seva aparició.

La Lliga dels Comunistes, associació
obrera internacional, la qual evidentment,
donades les circumstàncies de llavors,
només podia ésser secreta, va encarregar
als sotasignats, en el congrés celebrat a
Londres el novembre de 1847, la redacció,
perquè fos publicat, d’un detallat programa
teòric i pràctic del Partit. Heus aquí l’origen del present Manifest, el manuscrit del
qual va ésser tramès a Londres, per a la
seva publicació, poques setmanes abans
de la Revolució de febrer. Publicat d’antuvi
en alemany, ha estat imprès en aquest idioma, almenys en dotze edicions diferents,
a Alemanya, Anglaterra i Amèrica [1]. El
1850 sortí per primera vegada en anglès a
Londres, en el Red Republican, traduït per
Miss Helen Macfarlane, i el 1871 a Amèrica,
pel cap baix en tres traduccions distintes.
La primera traducció francesa va aparèixer a París poc abans de la insurrecció de
juny del 1848, i novament en Le Socialiste de Nova York. Hi ha en preparació una
nova traducció. En polonès, fou publicat a

Tot i que les circumstàncies han canviat en aquests darrers vint-i-cinc anys,
els principis bàsics generals exposats
en aquest Manifest conserven encara, en
termes generals, tota llur exactitud. Caldria modificar-ne algun que altre detall.
El Manifest mateix explica que l’aplicació
pràctica d’aquests principis fonamentals
dependrà arreu i en cada època de les condicions històriques existents; caldrà, per
tant, no donar de cap de les maneres una
importància cabdal a les mesures revolucionàries proposades al final del capítol II.
En molts conceptes aquest passatge fóra
redactat avui d’una altra manera. Davant
l’immens desenvolupament de la gran indústria en els darrers vint-i-cinc anys, i
davant l’organització correlativament progressiva de la classe obrera en partit; davant les experiències pràctiques, primer de
la Revolució de febrer, i molt més encara
de la Commune de París, durant la qual el
proletariat detentà per primera vegada el
poder públic per espai de dos mesos, avui
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aquest programa resulta anacrònic en alguns extrems. La Commune, sobretot, ha
fornit la prova que “la classe treballadora
no pot apoderar-se simplement de la màquina de l’estat tal com està i posar-la en
moviment per als seus propis fins” (V. La
Guerra Civil a França, circular del Consell
general de l’Associació Internacional dels
Treballadors, on és ampliat aquest concepte.). Ultra això, és evident que la crítica
de la literatura socialista resulta deficient
per al moment actual, ja que només arriba
fins al 1847; i que, per bé que les observacions sobre la posició dels comunistes davant els diferents partits d’oposició (capítol
IV) encara conserven avui llur exactitud en
els trets fonamentals, la redacció n’és antiquada per tal com la situació política ha
sofert una transformació total i l’evolució
històrica ha suprimit del món la major part
dels partits polítics esmentats en el susdit
capítol.
Nogensmenys, el Manifest és un document històric i no ens creiem en el dret
de modificar-ne res. Potser en sortirà una
edició posterior acompanyada d’una introducció que ompli el lapse de temps que va
del 1847 fins a l’actualitat; la present reimpressió ens sorprèn d’una manera massa
sobtada perquè ens deixi temps per al nostre propòsit.
II. Prefaci d’en Friedrich Engels a l’edició
alemanya del 1883
Malauradament he de signar tot sol el
prefaci de la present edició. Marx, l’home
al qual la classe obrera d’Europa i d’Amèrica deu més que a cap altre, Marx reposa
en el cementiri de Highgate, i damunt la

seva tomba ja ha crescut la primera herba.
Després de la seva mort no cal pas parlar
d’una revisió o una refundició del Manifest.
Per això, ara crec més necessari encara de
deixar assentat explícitament una altra vegada ço que segueix:
La idea fonamental que informa tot el
Manifest, és a dir, que la producció econòmica i l’estructura social, que n’és una conseqüència fatal, de cadascuna de les èpoques de la Història constitueixen la base de
la història política i intel·lectual d’aquestes
èpoques; que d’acord amb això (d’ençà de
la desaparició de la primitiva propietat comunal de la terra), tota la Història no ha estat altra cosa que una història de lluites de
classes. Lluites entre classes explotades i
classes explotadores, entre dominadors i
dominats, en diferents etapes de l’evolució de la Societat; que avui, però, aquesta
lluita ha arribat a un punt en què la classe
explotada i oprimida (el proletariat) ja no
es pot alliberar de la classe explotadora i
opressora (la burgesia) sense alliberar simultàniament i per sempre més tota la Societat de l’explotació i l’opressió i la lluita de
classes –aquesta idea fonamental pertany
únicament i exclusivament a Marx [2].
Això ho tinc declarat sovint; però ara cal
justament que figuri també davant del Manifest.
III. Prefaci d’en Friedrich Engels a
l’edició alemanya del 1890
Des que va ésser escrit ço que precedeix
s’ha fet necessària una nova edició alemanya del Manifest, i han ocorregut també
amb el Manifest tot un seguit de fets dels
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quals cal fer esment ací.
El 1882 va aparèixer a Ginebra una segona edició russa, deguda a Vera Zassúlitx;
Marx i jo n’escriguérem el prefaci. Desgraciadament n’he perdut l’original alemany i
m’he vist obligat, doncs, a retraduir-lo del
rus, amb la qual cosa el treball no hi guanyarà pas res precisament. Diu així:
“La primera edició russa del Manifest
del Partit Comunista, traduït per Bakunin,
va sortir a començaments de l’any 1860,
publicada per la impremta del Kolokol
[3]. En aquella època, una traducció russa d’aquesta obra tenia tot al més, per a
l’Occident, la importància d’una curiositat
bibliogràfica. Avui ja no és possible un criteri semblant. L’últim capítol: ‘Posició dels
Comunistes respecte als diferents partits
d’oposició’, és el que demostra millor com
era de restringida l’àrea d’expansió del
moviment proletari en el moment en què
el Manifest va ésser publicat per primer
cop (gener del 1848). Hi manquen sobretot Rússia i els Estats Units. Llavors era
el temps en què Rússia constituïa l’última
gran reserva de la reacció europea i en què
l’emigració als Estats Units absorbia les
forces sobrants del proletariat d’Europa.
Tots servien, al mateixtemps, de mercats
compradors dels productes industrials
d’aquesta. Tots dos, doncs, venien a ésser,
en la primera forma o en la segona, els
puntals de l’ordre social d’Europa.
“Com ha canviat avui tot això! Precisament l’emigració europea ha fet possible
la colossal evolució de l’agricultura nordamericana, la qual, gràcies a la seva concurrència fa trontollar els fonaments de la

gran i la petita propietat rústica d’Europa.
Al mateix temps, ha donat als Estats Units
la possibilitat d’arribar a l’aprofitament de
llurs copiosos recursos industrials, i per
cert amb una tal empenta i en una proporció tal, que dins de no gaire temps això posarà fi al monopoli industrial de l’Occident
europeu. I aquestes dues circumstàncies
repercuteixen també a Amèrica en un sentit revolucionari. La petita i la mitjana propietat rústica dels farmers que treballen
per compte propi –les quals són la base de
tot l’ordre polític d’Amèrica–, sucumbeixen
cada vegada més davant la competència
de les grans explotacions agrícoles, mentre que, simultàniament, es va formant per
primera vegada en els districtes industrials
un nombrós proletariat al costat d’una fabulosa concentració de capitals.
Passem a Rússia. Quan la Revolució del
1848-1849, no solament els monarques
d’Europa, sinó també la burgesia, veien en
la intervenció russa l’única salvació enfront
del proletariat que aleshores començava a
adonar-se de la seva força. El Tsar fou proclamat cap de la Reacció d’Europa. Avui,
aquell es troba en el seu palau de Gatxina
en qualitat de presoner de la Revolució, i
Rússia constitueix l’avantguarda del moviment revolucionari d’Europa.
“La tasca del Manifest del Partit Comunista era la proclamació de la ruïna
imminent i ineludible de l’actual propietat
burgesa. A Rússia, però, trobem la meitat
més gran de la terra en propietat comunal
dels pagesos, costat per costat de l’organització capitalista que es desenvolupa febrosament, i de la propietat rústica burgesa
que tot just està en vies de formació.
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Ara bé; cal preguntar-se: ¿La comunitat pagesa russa pot passar directament
d’aquesta forma, en realitat ja molt degenerada, de la primitiva propietat comunal
de la terra, a una forma comunista superior
de la propietat rústica, o bé cal que passi
primer pel mateix procés de dissolució que
es presenta en l’evolució històrica de l’Occident?
L’única resposta possible avui a aquesta
pregunta és la següent: Si la Revolució russa esdevé el senyal d’una revolució obrera
a l’Occident, de manera que totes dues es
complementin recíprocament, l’actual propietat comunal de Rússia pot servir de punt
de partida per a un desenllaç comunista.
Devers la mateixa època va aparèixer a
Ginebra una nova traducció polonesa: Manifest Komunistyczny
A més a més, n’ha sortit una nova traducció danesa a la Socialdemokratisk Bibliothek, Kjöbenhavn 1885. És llàstima que
no sigui completa del tot; hi han estat deixats de banda alguns punts que semblen
haver presentat dificultats al traductor, i,
altrament, hom hi remarca també en alguns llocs indicis de negligència, els quals
resulten més desagradables encara quan
hom veu, pel treball, que amb una mica
més de cura el traductor hauria pogut fer
una cosa excel·lent.
El 1886 va sortir a Le Socialiste de París,
una nova traducció al francès; és la millor
publicada fins ara.
El mateix any, a partir d’aquesta traducció francesa, hom en publicà una versió es-

panyola, primer en El Socialista de Madrid,
i després en forma d’opuscle: Manifiesto
del Partido Comunista, por Carlos Marx y F.
Engels, Madrid, Administración de El Socialista, Hernán Cortés, 8.

de la condemna dels comunistes de Colònia el novembre del 1852. Amb la desaparició de l’escena pública del moviment obrer
iniciat en la Revolució de febrer, el Manifest
passà també a segon pla.

A títol de curiositat esmentaré també
que el 1887 va ésser ofert a un editor de
Constantinoble el manuscrit d’una traducció a l’armeni; el bon home, però, no es va
veure amb cor per publicar res on figurés
el nom de Marx, i li va semblar que valia
més que el traductor en fes l’edició pel seu
propi compte, però la proposició no fou acceptada.

Quan la classe obrera d’Europa es va
haver refet a bastament per una nova embranzida contra el poder de les classes
dominants, sorgí l’Associació Internacional dels Treballadors. Aquesta associació
tenia per missió de fondre en un gran cos
d’exèrcit tot l’obrerisme combatiu d’Europa i Amèrica. D’aquí ve que no li fos possible de partir dels principis exposats en
el Manifest. Li calgué tenir un programa
que no tanqués la porta a les Trade Unions
angleses, als proudhonians francesos, belgues, italians i espanyols i als lassallians
alemanys [4]. Aquest programa –és a dir,
les bases per als estatuts de la Internacional– va ésser redactat per Marx, amb una
mestria reconeguda àdhuc per Bakunin i
els anarquistes. Per a la victòria definitiva
dels postulats sustentats en el Manifest,
Marx es refiava únicament i exclusivament
del perfeccionament intel·lectual de la
classe obrera el qual havia d’ésser necessàriament una resultant de l’acció conjunta
i de la discussió. Els esdeveniments i vicissituds de la lluita contra el capital –les derrotes, més encara que no pas els èxits– no
podrien deixar de palesar als lluitadors la
insuficiència de llurs panacees actuals i de
fer més assequible a llurs cervells un examen aprofundit de les veritables condicions
de l’emancipació dels treballadors. I Marx
tenia raó. La classe obrera del 1874, quan
la dissolució de la Internacional, era molt
diferent de com havia estat la del 1864, llavors de la seva fundació. El proudhonisme

Després d’haver-se reimprès diverses
vegades a Londres, adés l’una, adés l’altra,
les traduccions americanes, més o menys
inexactes, va aparèixer a l’últim una traducció autèntica l’any 1888. És deguda al
meu amic Samuel Moore, i abans d’imprimir-la l’hem revisada tots dos plegats. El
títol diu: Manifesto of the Comunist Party,
by Karl Marx and Frederick Engels, Authorized English Translation, edited and anotated by Frederick Engels, 1888, London.
William Reves, 185 Fleet St. E. C. Algunes
de les notes que hi figuren les he incorporades a la present edició.
El Manifest ha tingut una vida peculiar.
Saludat amb entusiasme en el moment de
la seva aparició, per l’avantguarda, aleshores nombrosa, del socialisme científic (com
ho demostren les traduccions que hem
esmentat en el primer prefaci), aviat es va
veure relegat a segon terme gràcies a la
reacció iniciada amb el fracàs dels treballadors de París el juny del 1848, i finalment
proscrit i bandejat “oficialment”, en virtut
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dels països llatins i el lassallisme específicament germànic eren a les acaballes, i
les aleshores ultraconservadores Trade
Unions angleses i tot s’anaven acostant a
aquell moment en què, el 1887, el president
de llur Congrés de Swansea pogués dir en
nom d’elles: “El socialisme continental ja
ha deixat d’ésser un espantall per a nosaltres”. Però ja el 1887 el socialisme continental es reduïa gairebé a la teoria proclamada en el Manifest. Heus aquí per què,
fins a un cert punt, la història del Manifest
reflecteix la història del moviment obrer
contemporani a partir del 1848. En l’actualitat és, sens dubte, el producte més difós i
més internacional de tota la literatura socialista i el programa comú de molts milions
de treballadors de tots els països, des de la
Sibèria fins a Califòrnia.
I no obstant, quan va aparèixer, no ens
hauríem pas permès de donar-li el qualificatiu de Manifest socialista. El 1847 hom
entenia per socialistes dues menes d’individus. D’una banda, els partidaris dels
diferents sistemes utòpics, especialment
els owenistes d’Anglaterra i els fourieristes
de França, els quals – tant els uns com els
altres– havien quedat reduïts, ja aleshores,
a simples sectes que anaven agonitzant a
poc a poc. D’altra banda, la més gran varietat de “curanderos” socials que, amb llurs
panacees i amb tota llei de pal·liatius, volien obviar els inconvenients socials sense
lesionar ni poc ni molt el capital i el profit.
En tots dos casos, gent que es trobaven al
marge del moviment obrer i que més aviat
cercaven suport prop de les classes “cultes”. En cavi, aquella fracció dels treballadors que, convençuts de la insuficiència de
les revolucions purament polítiques, recla-
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maven una transformació radical de la societat, aquesta fracció, diem, s’anomenaven
llavors comunistes. Es tractava d’un comunisme toscament elaborat només, instintiu
tan sols, manta vegada bastant matusser,
però era prou poderós per engendrar dos
sistemes de comunisme utòpic: a França,
el de la Icària de Cabet, i a Alemanya, el de
Weitling. El 1847, Socialisme volia dir un
moviment burgès; Comunisme, un moviment obrer. El Socialisme tenia, si més no
al Continent, accés als salons; el Comunisme era justament tot el contrari. I com que
nosaltres, ja aleshores, érem partidaris
decidits del criteri que “l’emancipació dels
treballadors ha d’ésser necessàriament
obra de la classe obrera mateixa”, no podíem pas dubtar ni per un instant respecte a
l’elecció entre aquestes dues denominacions. De llavors ençà no se’ns ha acudit mai
tampoc de modificar-la.
“Proletaris de tots els països, uniu-vos!”
Poques veus tan sols respongueren quan,
ara fa més de quaranta-dos anys, llançàrem aquestes paraules a la faç del món, la
vigília de la primera Revolució de París, en
la qual el proletariat es presentà amb les
seves pròpies reivindicacions. Però el 28 de
setembre de 1864 els proletaris de la major part dels països de l’Europa occidental
s’unien per formar l’Associació Internacional dels Treballadors, de gloriosa memòria.
Val a dir que la Internacional pròpiament
dita només va viure nou anys. Però el moment actual és, fet i fet, el millor testimoni
que l’eterna unió dels proletaris de tots els
pobles, fundada per ells, perdura encara i
viu amb més energia que mai. Perquè avui,
quan escric aquestes ratlles, el proletariat
d’Europa i d’Amèrica passa revista a les se-

ves forces de combat mobilitzades per primera vegada, i mobilitzades com un exèrcit
sota una bandera i amb un objectiu immediat: la jornada normal de treball de vuit
hores, proclamada ja el 1866 pel Congrés
de la Internacional celebrat a Ginebra, i novament el 1889 pel Congrés obrer de París,
per tal que sigui implantada legalment. I
l’espectacle d’aquesta diada farà veure als
capitalistes i als terratinents de tots els
països que els proletaris de tot arreu estan
associats de fet.
Només voldria que Marx fos encara al
meu costat, perquè ho veiés amb els seus
propis ulls!
IV. Prefaci d’en Friedrich Engels a
l’edició polonesa del 1892
La necessitat de fer una reedició de la
versió polonesa del Manifest del Partit Comunista requereix d’un comentari.
Abans que tot, el Manifest ha resultat
d’ésser, tal i com s’ho proposava, un mitjà
per a posar de relleu el desenvolupament
de la gran indústria a Europa. Quan a un
país, qualsevol que sigui, es desenvolupa
la gran indústria, brolla alhora d’entre els
obrers industrials el desig d’explicar-se
les seves relacions com a classe, com la
classe d’aquells qui viuen del treball, amb
la classe d’aquells qui viuen de la propietat. En aquestes circumstàncies, les idees
socialistes s’estenen entre els treballadors
i creix la demanda del Manifest del Partit
Comunista. Així doncs, el nombre d’exemplars del Manifest que circulen en un idioma donat ens permet d’apreciar força
aproximadament no sols les condicions del
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moviment obrer de classe en aqueix país,
sinó també el grau de desenvolupament
assolit en ell per la gran indústria.
La necessitat de fer una nova edició en
llengua polonesa reflecteix, per tant, el
continu procés d’expansió de la indústria a
Polònia. No hi pot haver cap dubte sobre la
importància d’aquest procés en el decurs
dels deu anys haguts des de l’aparició de
l’anterior edició. Polònia s’ha esdevingut
en una regió industrial a gran escala sota
l’ègida de l’Estat rus.
Mentre que a la Rússia pròpiament dita
la gran indústria tan sols s’ha anat manifestant esporàdicament (a les costes del
golf de Finlàndia, a les províncies centrals
de Moscou i Vladímir, al llarg de les costes
del Mar Negre i de la Mar d’Azov), la indústria polonesa s’ha concentrat dins els límits
d’una àrea concreta, experimentant alhora
els avantatges i els inconvenients de la seva
situació. Aquests avantatges no passen
inadvertits per als fabricants russos; és per
això que alcen el crit demanant aranzels
protectors contra les mercaderies poloneses, a despit del seu ardent anhel de russificació de Polònia. Els inconvenients (que
toquen per igual els industrials polonesos i
el Govern rus) rauen en la ràpida difusió de
les idees socialistes entre els obrers polonesos i en una demanda sense precedent
del Manifest del Partit Comunista.
El ràpid desenvolupament de la indústria polonesa (que deixa enrere de bon tros
la russa) és una clara prova de les energies
vitals inextingibles del poble polonès i una
nova garantia de la seva futura renaixença.
La creació d’una Polònia forta i indepen-

dent no interessa tan sols al poble polonès,
sinó a tots i cadascun de nosaltres. Sols
podrà establir-se una estreta col·laboració entre els obrers tots d’Europa si a cada
país el poble és amo de la seva pròpia casa.
Les revolucions del 1848 que, tot i que fetes sota la bandera del proletariat, tan sols
dugueren els obrers a la lluita per a treure
les castanyes del foc a la burgesia, acabaren per imposar, prenent com a instrument
a Napoleó i a Bismark (als enemics de la
revolució), la independència d’Itàlia, Alemanya i Hongria. En canvi, a Polònia, que el
1791 va fer per la causa revolucionària més
que aquests tres països junts, se la va deixar sola quan el 1863 hagué d’enfrontar-se
amb el poder deu cops més gros de Rússia.
La noblesa polonesa ha estat incapaç de
mantenir, i ho serà també per a restaurar,
la independència de Polònia. La burgesia va
sentint-se cada cop menys interessada en
aquest assumpte. La independència polonesa tan sols podrà ésser conquerida pel
proletariat jove, a les mans del qual és la
realització d’aquesta esperança. Vet aquí
per què els obrers de l’occident d’Europa
no estan pas menys interessats en l’alliberament de Polònia que no els obrers polonesos mateixos.
V. Prefaci d’en Friedrich Engels a l’edició
italiana del 1893
La publicació del Manifest del Partit
Comunista coincidí (si es que puc expressar-me així) amb el moment en què esclataven les revolucions de Milà i de Berlín,
dues revolucions que eren l’alçament de
dos pobles: un d’enclavat al bell mig del
continent europeu i l’altre ajagut a les ribes de la mar Mediterrània. Fins aleshores,
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aquests dos pobles, estripats de lluites intestines i guerres civils, havien estat presa
fàcil d’opressors estrangers. I de la mateixa
manera que Itàlia era subjecta al domini de
l’emperador d’Àustria, Alemanya vivia, tot
i que aquesta subjecció fos menys patent,
sota el jou del Tsar de totes les Rússies.
La revolució del 18 de març emancipà
Itàlia i Alemanya alhora que aquest vergonyós estat de coses. Si després, durant el
període que va des del 1848 al 1871, aquestes dues grans nacions permeteren que la
vella situació fos restaurada, fent fins a cert
punt de “traïdores d’elles mateixes”, es degué (com digué Karl Marx) que els mateixos
que havien inspirat la revolució de 1848 es
convertiren, a despit seu en els seus botxins.
La revolució fou arreu obra de les classes treballadores: foren els obrers qui aixecaren les barricades i donaren les seves
vides lluitant per la causa. No obstant, tan
sols els obrers de París, després d’enderrocar el Govern, tenien la ferma i decidida
intenció d’ensorrar amb ell a tot el règim
burgès. Però, tot i que posseïen una consciència molt clara de l’antagonisme irreductible que s’alçava entre la seva pròpia
classe i la burgesia, el desenvolupament
econòmic del país i el desenvolupament intel·lectual de les masses obreres franceses
no havien assolit encara el nivell necessari
perquè pogués triomfar una revolució socialista. Per això, finalment, els fruits de la
revolució caigueren als braços de la classe
capitalista. En d’altres països com a Itàlia,
Àustria i Alemanya, els obrers es limitaren
des del primer moment de la revolució a
ajudar la burgesia a prendre el Poder. A

cadascun d’aquests països el govern de
la burgesia tan sols podia triomfar sota la
condició de la independència nacional. Així
s’explica que les revolucions de l’any 1848
conduïren inevitablement a la unificació
dels pobles dins de les fronteres nacionals
i a la seva emancipació del jou estranger,
condicions que, fins aleshores, no havien
gaudit. Aquestes condicions són avui realitat a Itàlia, a Alemanya i a Hongria. I a
aquests països seguirà Polònia quan l’hora
arribi.
Encara que les revolucions de 1848 no
tenien caràcter socialista, prepararen,
malgrat tot, el terreny per a l’adveniment
de la revolució del socialisme. Gràcies al
poderós impuls que aquestes revolucions
imprimiren a la gran producció en tots els
països, la societat burgesa ha anat creant
durant els darrers quaranta-cinc anys un
vast, unit i potent proletariat, engendrant
amb ell –com diu el Manifest del Partit Comunista– els seus propis enterradors. La
unificació internacional del proletariat no
haguera estat possible, ni la col·laboració
sòbria i deliberada d’aquests països en la
consecució de fins generals, si abans no
hagueren conquerit la unitat i la independència nacionals, si haguessin romàs dins
l’aïllament.
Provem de representar-nos, si podem,
el paper que haguessin fet els obrers italians, hongaresos, alemanys, polonesos i
russos lluitant per la seva unió internacional sota les condicions polítiques que prevalien cap al 1848.
Les batalles renyides el 48 no foren,
doncs, renyides en va. Ni han estat viscuts
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tampoc en va els quaranta-cinc anys que
ens separen de l’època revolucionària. Els
fruits d’aquells dies comencen a madurar, i
faig vots perquè la publicació d’aquesta traducció italiana del Manifest sigui herald del
triomf del proletariat italià, com la publicació del text primitiu ho fou de la revolució
internacional.
El Manifest fa l’homenatge degut als
serveis revolucionaris prestats en d’altres
temps pel capitalisme. Itàlia fou la primera nació que es convertí en país capitalista.
L’ocàs de l’Edat Mitjana feudalista i l’albada
de l’època capitalista contemporània veieren aparèixer a escena una figura gegantina. En Dante fou alhora el darrer poeta
de l’Edat Mitjana i el primer poeta de l’era
nova. Avui, com al 1300, s’alça a l’horitzó un
nova època. Donarà Itàlia al món un altre
Dante, capaç de cantar el naixement de la
nova era, de l’era proletària?
[1] Seguint el costum alemany, els autors, en
parlar d’Amèrica, es refereixen sempre als
Estats Units. –Nota del Traductor.
[2] A aquesta idea –dic en el prefaci de la
traducció anglesa–, que, al meu entendre,
està cridada a representar per a les ciències
històriques el mateix progrés que la teoria
de Darwin ha representat per a les Ciències
Naturals; a aquesta idea hem arribat paulatinament tots dos uns quants anys abans
del 1845. El meu llibre Situació de la classe obrera a Anglaterra demostra fins a quin
punt jo havia avançat independentment en
aquest sentit. De totes maneres, quan, a la
primavera del 1845, vaig trobar Marx a Brusel·les, ell l’havia elaborada per complet,
i me l’exposà en termes gairebé tan clars
com els que he emprat per a resumir-la més

amunt.
[3] La Campana, periòdic fundat i dirigit pel
propi Bakunin i que es publicava a Londres
–N. del T.
[4] Davant nostre, Lassalle es va declarar
sempre personalment “deixeble de Marx”,
i com a tal es mantingué, evidentment,
en el terreny del Manifest. Ben altrament
d’aquells partidaris seus que no anaren més
enllà de la seva proposició de cooperatives
de producció amb crèdit de l’Estat i que dividien tota la classe obrera en subvencionats i
no subvencionats per l’Estat. –N. de l’A.

MANIFEST
DEL PARTIT
COMUNISTA
Un fantasma –el fantasma del Comunisme– plana damunt d’Europa. Totes les
potències de la vella Europa, el Papa i el
Tsar, Metternich i Guizot, radicals francesos i policies alemanys, s’han coalitzat en
una guerra santa contra aquest espectres.
¿On és el partit d’oposició que no ha estat titllat de comunista per part dels seus
adversaris que ocupaven el Poder? ¿On és
el partit d’oposició que no ha llançat l’estigmatitzant retret del Comunisme als individus més avançats de l’oposició, així com als
seus adversaris reaccionaris?
D’aquest fet es desprenen dues conseqüències:
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- El Comunisme ja és reconegut com
una potència per totes les potències
d’Europa.
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- Ja és hora que els comunistes exposin
públicament llurs opinions davant de
tot el món, llurs fins i llurs tendències,
i oposin un manifest del Partit mateix a
la faula del fantasma del Comunisme.
Amb aquest fi, els comunistes de les
més diverses nacionalitats s’han reunit a
Londres i han redactat el següent Manifest,
que serà publicat en anglès, francès, alemany, italià, flamenc i danès.
I. BURGESOS I PROLETARIS
La història de tota la Societat fins ara [1]
és la història de lluites de classes.
Home lliure i esclau, patrici i plebeu, senyor i vassall, amo i fadrí, en una paraula,
opressors i oprimits, han estat en un antagonisme constant, han sostingut una lluita
ininterrompuda, adés dissimulada, adés
franca, una lluita que acabava cada vegada
amb una transformació revolucionària de
tota la Societat o amb la destrucció comuna
de les classes en lluita.
En les primeres èpoques de la Història
trobem gairebé pertot arreu una estructuració completa de la Societat en castes
diferents, en una variada gradació de les
posicions socials. En l’antiga Roma tenim
patricis, cavallers, plebeus i esclaus; en
l’Edat Mitjana, senyors feudals, vassalls,
menestrals, fadrins i serfs; i ultra això noves gradacions particulars en cadascuna
d’aquestes classes.
La moderna societat burgesa, sorgida
de la destrucció de la societat feudal, no ha
abolit els antagonismes de classe. No ha

fet més que establir, en lloc de les velles,
noves classes, noves condicions d’opressió, noves formes de lluita.La nostra època
–l’època de la burgesia– es caracteritza,
però, pel fet d’haver simplificat els antagonismes de classe. Com més va, la Societat
es divideix més en dos grans camps enemics, en dues grans classes directament
oposades l’una a l’altra: burgesia i proletariat.

xent els mercats, anaven augmentant les
necessitats. La manufactura va acabar per
resultar també insuficient. Llavors, el vapor i la maquinària van revolucionar la producció industrial. La manufactura va ésser
substituïda per la gran indústria moderna i
la classe mitjana industrial es va veure reemplaçada pels milionaris industrials, pels
caps de veritables exèrcits industrials, pels
burgesos moderns.

Dels serfs de l’Edat Mitjana sorgiren els
ciutadans lliures de les primeres ciutats; a
partir d’aquesta classe de ciutadans es desenvoluparen els primers elements constitutius de la burgesia.

La gran indústria ha creat el mercat
mundial, preparat per la descoberta d’Amèrica. El mercat mundial ha donat unes proporcions immenses al comerç, a la navegació i a les comunicacions terrestres. Aquest
desenvolupament ha provocat, al seu torn,
una expansió de la indústria; en la mateixa mesura que s’estenien la indústria, el
comerç, la navegació i els ferrocarrils, en
aquesta mateixa mesura es desenvolupava
la burgesia, augmentava els seus capitals i
arraconava a segon terme les classes deixades per l’Edat Mitjana.

El descobriment d’Amèrica i la circumnavegació de l’Àfrica crearen un nou terreny a la burgesia naixent. Els mercats de
les Índies orientals i de la Xina, la colonització d’Amèrica, l’intercanvi amb les colònies i, sobretot, l’augment dels mitjans de
canvi i de les mercaderies, van donar al
comerç, a la navegació i a la indústria un
impuls no conegut mai i, en conseqüència,
imprimiren una ràpida evolució a l’element
revolucionari de la societat feudal en descomposició.
El sistema d’explotació de la indústria,
fins aleshores feudal o gremial, era ja insuficient per a les necessitats creixents dels
nous mercats. La manufactura en va ésser
el substitut. Els artesans foren arraconats
per la nova classe mitja industrial; la divisió del treball entre els diferents gremis va
desaparèixer davant la divisió del treball en
cadascun dels mateixos tallers.
Però és que a mesura que anaven crei-
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Veiem, doncs, que la moderna burgesia
és el producte d’un llarg procés evolutiu,
d’un seguit de revolucions de les formes de
producció i de comunicació.
Cadascuna de les etapes de l’evolució de
la burgesia ha anat acompanyada d’un procés polític correlatiu. Classe oprimida sota
el domini dels senyors feudals, associació
armada i governant-se autonòmicament en
els Municipis [2], adés república municipal
independent, adés tercer braç tributari de
la monarquia; després, en l’època de la
manufactura, contrapès de la noblesa en
la monarquia representativa o en l’absoluta; base fonamental, sobretot, de les grans

monarquies, arriba a la fi, des que s’implanta la gran indústria i el mercat mundial, al domini polític exclusiu en el modern
Estat representatiu. El poder modern de
l’Estat no és més que un Comitè que administra els afers a tota la classe burgesa.
La burgesia ha tingut en la Història un
paper altament revolucionari.
Allà on ha pogut arribar a dominar, la
burgesia ha destruït totes les idíl·liques
relacions feudals i patriarcals. Ha trencat
sense pietat els multicolors lligams que
unien els homes amb llurs superiors naturals i ha reduït els vincles entre home i
home al simple interès, a l’insensible “pagament en diner” Ha ofegat enles aigües
glacials del càlcul egoista la sagrada esgarrifança de l’èxtasi religiós, de l’exaltació
cavalleresca i de la tendresa del menestral.
Ha convertit la dignitat personal en una
valor de canvi, i ha reemplaçat les innombrables llibertats, ben merescudes i reconegudes documentalment, per una despietada llibertat de comerç. En pocs mots: ha
substituït l’explotació velada per il·lusions
polítiques i religioses per l’explotació franca, descarnada, directa i brutal.
La burgesia ha despullat de llur aparença sagrada totes les activitats fins aleshores respectables i considerades amb religiosa temor. El metge, el jurista, el clergue,
el poeta, l’home de ciència, els ha convertits en els seus assalariats.
La burgesia ha esquinçat el vel de sentimentalitat i de tendresa de les relacions
familiars i les ha reduïdes a pures relacions
pecuniàries.
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La burgesia ha revelat com la brutal
manifestació de la força, que la reacció
admira tant en l’Edat Mitjana, troba el seu
complement adient en la més indolent ociositat. Ella és la qui ha posat de manifest
allò que és capaç de realitzar l’activitat dels
homes. Ha creat meravelles completament
diferents de les piràmides d’Egipte, dels
aqüeductes romans i de les catedrals gòtiques; ha dut a cap expedicions totalment
diferents de les emigracions dels pobles i
de les croades.
La burgesia no pot existir sense revolucionar constantment els instruments de
producció, és a dir, les condicions de producció, o sigui, totes les condicions socials.
En canvi, el manteniment inalterable de
l’antiga forma de producció era la condició
de l’existència de totes les classes industrials anteriors. La revolució permanent de la
producció, la commoció ininterrompuda de
tots els estaments socials, l’eterna inseguretat i l’etern moviment caracteritzen l’època burgesa en relació a totes les altres. Tots
els estats de coses sòlids i recoberts de pàtina es dissipen amb llur reguitzell de concepcions i nocions antigues i venerades; i
tots els de neoformació envelleixen abans
no puguin consolidar-se. Tot allò que és fix i
estable és volatilitzat, tot allò que és sagrat
és profanat, i els homes acaben per veure’s
obligats a contemplar amb ulls esbalaïts
llur situació social i llurs relacions mútues.
La necessitat d’un mercat incessantment més extens per als seus productes
escampa la burgesia per tot el món. Li cal
establir-se a tot arreu, introduir-se i crear-se relacions pertot arreu.

Gràcies a l’explotació del mercat mundial per part d’ella, la burgesia ha donat
un caràcter cosmopolita a la producció
i al consum de tots els països. Amb gran
desolació dels reaccionaris, ha arrencat
la indústria del seu terreny purament nacional. Les primitives indústries nacionals
han estat anihilades, i encara són anihilades diàriament. Són suplantades per noves
indústries la introducció de les quals esdevé un problema de vida o mort per a totes
les nacions civilitzades; per indústries que
ja no elaboren pas primeres matèries indígenes, sinó matèries primeres procedents
de les zones més allunyades i els productes
de fabricació de les quals no sols són consumits en el mateix país, sinó en tots els
continents alhora. En el lloc de les velles
necessitats, satisfetes pels productes nacionals, se’n presenten de noves que exigeixen per a llur satisfacció els productes de
les contrades i els climes més llunyans. En
el lloc des antics autocontentament i isolament nacionals, sorgeix el tràfic universal i
una interdependència universal de les nacions. I el que passa en la producció material, s’esdevé també en la intel·lectual. Les
produccions intel·lectuals de cadascuna de
les nacions es converteixen en propietat
comuna de totes elles. L’estretor i l’exclusivisme nacionals es fan cada dia més impossibles, i amb les nombroses literatures
locals i nacionals en forma una literatura
mundial.
Mitjançant el ràpid perfeccionament de
tots els instruments de producció i gràcies a les comunicacions infinitament facilitades, la burgesia arrossega també cap a
la civilització àdhuc les nacions bàrbares.
El bon preu de les seves mercaderies és
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l’artilleria pesada amb què bombardeja els
fonaments de totes les muralles de la Xina
i amb què obliga a capitular la xenofòbia
més aferrissada dels bàrbars. Obliga totes
les nacions, si no volen sucumbir, a adoptar
el mètodes de producció de la burgesia, les
obliga a introduir a casa seva mateix l’anomenada civilització, és a dir, a esdevenir
burgeses. En una paraula: crea un món a
imatge seva.
La burgesia ha sotmès el camp a domini de la ciutat. Ha creat ciutats enormes,
ha augmentat en un grau extraordinari el
nombre de la població urbana en relació a
la rural, i, d’aquesta manera, ha arrencat
una part important de la població a l’idiotisme de la vida del camp. De la mateixa
manera que ha posat el camp sota la dependència de la ciutat, ha sotmès els pobles bàrbars i semibàrbars als civilitzats; la
població camperola a la població burgesa, i
l’Orient a Occident.
La burgesia suprimeix progressivament
la dispersió dels mitjans de producció, de
la propietat i de la població. Ha aglomerat
les poblacions, ha centralitzat els mitjans
de producció i ha concentrat la propietat en
poques mans. La conseqüència inevitable
d’aquest estat de coses ha estat la centralització política. Províncies independents,
gairebé confederades només, amb interessos, lleis, governs i duanes diferents, han
estat englobades en una sola nació, un sol
govern, una sola llei, un sol interès nacional de classe i una sola línia duanera.
La burgesia, en el seu domini de classe
amb prou feines centenari, ha creat forces
productius més formidables i més colossals

que totes les generacions pretèrites plegades. Submissió de les forces de la Natura,
maquinària, aplicació de la Química a la
Indústria i l’Agricultura, navegació a vapor,
ferrocarrils, telègrafs elèctrics, rompuda i
conreu de continents enters, canalització
de rius per tal de fer-los navegables, pobles
sencers que sorgeixen de la terra com per
art d’encantament –quin dels segles passats hauria pogut sospitar que unes forces
productives semblants dormien en el si del
treball social?
Hem vist, doncs, que els mitjans de producció i de canvi, damunt la base dels quals
s’ha anat formant la burgesia, varen ésser
engendrats per la societat feudal. En una
certa etapa de l’evolució d’aquests mitjans
de producció i de canvi, les condicions en
què produïa i traficava la societat feudal i
l’organització feudal de l’agricultura i la
manufactura, en pocs mots: el règim de
propietat feudal, deixaren de correspondre
a les forces productores ja desenvolupades.
Obstaculitzaven la producció en comptes
d’accelerar-la. Es transformaven en altres
tantes traves. Calia trencar-les, aquestes
traves, i hom les trencà.
l lloc d’elles fou ocupat per la lliure concurrència amb la seva escaient constitució
social política i amb la dominació política i
econòmica de la classe burgesa.
Davant els nostres ulls s’està produint
un moviment semblant. El règim burgès
de producció i de canvi, el règim burgès
de propietat, la moderna societat burgesa,
que ha fet brollar com per art de màgia uns
mitjans de producció i de comunicació tan
prodigiosos, s’assembla al bruixot impotent

// 181 //

*

*

LLIBRETDEFORMACIÓ _

_LLIBRETDEFORMACIÓ

per a dominar ja els poders infernals que ell
mateix ha conjurat. Fa uns quants decennis
que la història de la indústria i el comerç no
és altra cosa sinó la història de la revolta de
les forces productores modernes contra les
modernes condicions de producció i contra
el règim de propietat que són les condicions d’existència i de domini de la burgesia.
N’hi ha prou amb esmentar les crisis comercials les quals, amb llur rotació periòdica, posen en perill, com més va d’una
manera més amenaçadora, l’existència de
tota la societat burgesa. Normalment, en
aquestes crisis comercials són destruïts no
tan sols una part dels productes elaborats,
sinó també una part de les forces productores ja creades. En les crisis esclata una
epidèmia social que, en totes les èpoques
passades, hauria semblat una absurditat:
l’epidèmia de la sobreproducció. Tot d’un
plegat, la Societat es troba reintegrada a
un estat de barbàrie momentània; fa l’efecte com si una fam o una guerra universal
d’extermini, li haguessin retallat tots els
elements de subsistència; la indústria i el
comerç semblen anorreats. I tot plegat, per
què? Perquè la Societat posseeix massa
mitjans de subsistència; massa indústria
i massa comerç. Les forces productores
que té a la seva disposició ja no serveixen
d’estímul al règim burgès de propietat; al
contrari, s’han tornat massa poderoses per
a aquest règim que les entrebanca; i tan
bon punt aquestes forces superen aquests
entrebancs, desorganitzen tota la societat
burgesa i amenacen l’existència de la propietat burgesa. El règim burgès ha esdevingut massa estret per a contenir la riquesa
que ell mateix ha engendrat. De quin mitjà
es val la burgesia per superar aquestes crisis? D’una banda, mitjançant la destrucció

forçada d’una massa de forces productores; d’altra banda, conquerint nous mercats i explotant amb més perfecció els
antics. De quina manera, doncs? Preparant
crisis més universals i més formidables i
restringint els mitjans per a prevenir-les.
Les armes amb què la burgesia ha ensorrat el feudalisme es giren ara contra
ella mateixa.
Però la burgesia no tan sols ha forjat les
armes que li seran mortals, ha engendrat
també els homes que les han de manejar:
els moderns treballadors, els proletaris.
A mesura que evoluciona la burgesia,
és a dir, el capital, creix paral·lelament el
proletariat, la classe dels obrers moderns,
els quals només viuen mentre que troben
feina, i només en troben a condició que
llur treball faci créixer el capital. Aquests
obrers, obligats a vendre’s cada dia, són
una mercaderia com qualsevol altre article
comercial, i d’aquí ve que estiguin sotmesos igualment a totes les contingències de
la competència i a totes les oscil·lacions
del mercat.
Gràcies a la difusió de la maquinària i a
la divisió del treball, la feina dels proletaris
ha perdut tot el seu caràcter independent
i, correlativament, tot atractiu per al treballador. Aquest esdevé un simple accessori
de la màquina, del qual hom demana només la maniobra més senzilla, més monòtona i més fàcil d’aprendre. Per tant,
les despeses que origina el treballador es
redueixen gairebé exclusivament als mitjans de subsistència que necessita per a
la seva conservació i la perpetuació de la
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seva raça. El preu d’una mercaderia –el del
treball, doncs, també– és igual, però, a les
despeses de producció. Així doncs, el salari baixa en la mateixa mesura que esdevé
desagradable el treball. Encara més. A mesura que la maquinària i la divisió del treball creixen, creix paral·lelament la suma
d’aquest darrer, ja sia augmentant les hores de treball, augmentant la feina exigida
en un temps donat, accelerant la velocitat
de les màquines, etc.
La indústria moderna ha convertit el
petit obrador del patriarcal menestral en
la gran fàbrica de l’industrial capitalista.
Masses d’obrers, amuntegades en la fàbrica, són organitzades militarment. Com
si fossin vulgars soldats industrials, són
col·locats sota la vigilància d’una jerarquia
d’oficials i sots-oficials. No són merament
servidors de la classe capitalista; estan
sotmesos cada dia, cada hora, al jou de
la màquina, de l’encarregat i, sobretot, de
cadascun dels burgesos. Aquest despotisme és tant més rebaixant, més odiós i més
revoltant, com més públicament proclama
que la seva única finalitat és el guany.
Com més habilitat i menys vigoria exigeix el treball manual, és a dir, com més
progressa la indústria moderna, més suplantat és el treball dels homes pel de les
dones i els nens. Les diferències de sexe
i edat ja han perdut llur significació social
per a la classe treballadora. Ara només hi
ha instruments de treball que tenen un cost
proporcional a llur edat i llur sexe.
Un cop el treballador ha estat sotmès a
l’explotació del fabricant, de manera que ha
rebut el seu salari en diner comptant, lla-

vors cauen damunt seu els altres elements
integrants de la burgesia: el propietari de la
casa, l’adroguer, el prestamista, etc.
Els antics estaments menestrals –petits industrials, comerciants i rendistes,
artesans i pagesos–, totes aquestes classes van a parar dins el proletariat; en part,
perquè llur petit capital és insuficient per
a l’explotació de la gran indústria i ha de
sucumbir davant la competència dels grans
capitalistes, i en part, perquè llur habilitat
és desvalorada per les noves forces de producció. Per això el proletariat es recluta en
totes les classes de la població.
El proletariat recorre diverses etapes
en la seva evolució. La seva lluita contra la
burgesia comença amb la seva existència.
Al principi els obrers lluiten individualment; després, els treballadors d’una fàbrica; acabat, els treballadors d’un mateix
ram dins una mateixa localitat, contra cadascun dels burgesos que els exploten directament. No es limiten pas a dirigir llurs
atacs contra el sistema de producció, els
dirigeixen contra els instruments de producció mateix; destrueixen les mercaderies forasteres que els fan la competència,
fan malbé les màquines, calen foc a les fàbriques, cerquen de reconquerir la posició
perduda del treballador medieval.
En aquesta etapa, els obrers formen
una massa disseminada per tot el país i
esmicolada per la concurrència. La cohesió
massiva dels obrers no és encara la conseqüència de llur pròpia associació, sinó
el resultat de l’associació de la burgesia,
la qual, per tal d’assolir els seus objectius
polítics, té necessitat de posar en movi-
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ment tot el proletariat, i que, de moment,
encara pot fer-ho. En aquesta etapa, doncs,
els proletaris combaten, no pas contra llurs
enemics, sinó contra els enemics de llurs
enemics: els residus de la monarquia absoluta, els propietaris rurals, els burgesos
no industrials, els petits burgesos. Així, tot
el moviment històric està concentrat en
mans de la burgesia, cada victòria obtinguda d’aquesta manera és una victòria de la
burgesia.
Però a mesura que va creixent la indústria, el proletariat no es limita a augmentar;
es concentra en masses més grans, la seva
força creix i ell en té més esment. Els interessos i les condicions de vida s’igualen
cada cop més dins el proletariat, a mesura que la màquina va esborrant paulatinament les diferències en el treball i a mesura que el salari va reduint-se gairebé pertot
arreu a un nivell igualment baix. La creixent
concurrència dels burgesos entre ells i les
crisis comercials que en resulten fan cada
vegada més fluctuant el salari de l’obrer; el
perfeccionament incessant de la maquinària, que com més va pren una evolució més
ràpida, fa cada dia més insegura la posició
social del treballador; les col·lisions isolades entre l’obrer i el burgès adopten cada
cop més el caràcter de col·lisions entre
dues classes. Per això els obrers comencen a formar coalicions contra els burgesos; tots ells s’ajunten a fi de conservar llur
salari. Fins i tot funden associacions permanents, a fi i efecte de no estar desprevinguts per a les revoltes ocasionals. De tant
en tant la lluita esclata en forma de motí.
A vegades triomfen els obrers, però
d’una manera passatgera tan sols. El veri-

table resultat de llurs lluites no és pas l’èxit
immediat, sinó la unió dels treballadors,
que pren un increment incessant. Aquesta
unió, l’estimulen els creixents mitjans de
comunicació, producte de la gran indústria,
els quals estableixen un intercanvi entre els
treballadors de diverses localitats. Ara bé;
no n’hi ha pas prou amb aquest intercanvi
per a centralitzar en una lluita nacional, en
una lluita de classes, les nombroses lluites locals de caràcter universalment igual.
Tota lluita de classes és, després de tot,
una lluita política. I la unió, per a arribar
a la qual els homes de l’Edat Mitjana, amb
llurs camins veïnals, necessitaven segles
enters, els proletaris moderns, amb els
ferrocarrils, la duen a terme en pocs anys.
Aquesta organització dels proletaris en
classe, i per consegüent en partit polític, es
destrueix a cada moment degut a la concurrència entre els propis obrers. Cada
vegada, però, rebrota amb més força, més
sòlida i més puixant. Obliga a reconèixer
en forma de lleis els interessos peculiars
dels treballadors, bo i aprofitant-se de les
divisions intestines de la burgesia. Així, per
exemple, la llei de les deu hores a Anglaterra.
Les col·lisions de la vella societat, sobretot, afavoreixen de manera diversa el
procés evolutiu del proletariat. La burgesia
es troba en perpètua lluita: al començament, contra l’aristocràcia; després, contra
les mateixes fraccions de la burgesia els
interessos de les quals estan pugna amb el
progrés de la indústria; sempre, contra la
burgesia de tots els països estrangers. En
totes aqueixes lluites es veu obligada a acudir al proletariat, a reclamar-ne el concurs
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i, d’aquesta manera, a arrossegar-lo al moviment polític. Forneix, doncs, al proletariat
els elements de la seva pròpia formació, ço
és: les armes contra ella mateixa.
A més a més, com hem vist, gràcies als
progressos de la indústria, fraccions enteres de la classe dominant són precipitades dins el proletariat, o, si més no, veuen
amenaçades llurs condicions d’existència.
Aquestes fraccions aporten també al proletariat un bon contingent d’elements de
formació.
Finalment, en el període en què la lluita
de classes s’atansa al desenllaç, el procés
de dissolució en el si de la classe dominant, en el si de tota la vella societat, pren
un caràcter tan violent i tan agut, que una
petita part de la classe dominant es separa
d’aquesta i s’ajunta a la classe revolucionària, a la classe que porta l’esdevenidor a les
mans. Per això, de la mateixa manera que
en temps passats una part de la noblesa va
passar-se a la burgesia, ara una part de la
burgesia es passa al proletariat, assenyaladament una part dels ideòlegs burgesos,
els quals, a força de treballar, han arribat
a comprendre teòricament la totalitat del
moviment de la Història.
De totes les classes que en el moment
present es troben enfront de la burgesia,
únicament el proletariat és la classe positivament revolucionària. Les altres classes
són destruïdes i enfonsades per la gran indústria, i el proletariat n’és el producte més
genuí.
Les classes mitjanes: petits industrials, petits comerciants, artesans, pagesos,

combaten la burgesia a fi d’assegurar-se,
com a tal classe, llur existència davant la
ruïna. Així doncs, no són pas revolucionaris, sinó conservadors. Encara més; són reaccionaris: tracten de fer recular la roda de
la Història. Si són revolucionaris és perquè
veuen imminent llur pas cap al proletariat; no pas perquè defensin llurs interessos
actuals, sinó els futurs, i abandonen llur
propi punt d’albir per col·locar-se en el del
proletariat.
La púrria del proletariat[3], aquesta podridura passiva de les capes més baixes de
la vella societat, és arrossegada de tant en
tant al moviment per una revolució proletària; no obstant, d’acord amb tota la seva
situació dins la societat, sempre estarà a
punt per deixar-se subornar per les maniobres reaccionàries.
Les condicions d’existència de la vella
societat ja estan destruïdes dins les condicions d’existència del proletariat. El proletari és indigent; les seves relacions envers
la dona i els fills no tenen res de comú amb
les relacions familiars burgeses; el treball
industrial modern, la seva moderna submissió al jou del capital, tant a Anglaterra,
com a França, a Amèrica, a Alemanya, li ha
llevat tot caràcter nacional. Les lleis, la moral, la religió són per a ell altres tants prejudicis burgesos, darrera els quals s’amaguen altres tants interessos burgesos.
Totes les classes precedents que conqueriren el poder van intentar d’assegurar
llur posició social ja adquirida, sotmetent
la Societat sencera a les condicions de llur
guany. Els proletaris només poden apoderar-se de les forces productores soci-
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als a condició d’abolir llur peculiar forma
d’apropiació fins ara i, per consegüent, totes les formes d’apropiació fins al moment
present. Els proletaris no tenen res d’ells a
assegurar: han de destruir totes les seguretats i garanties privades fins a l’actualitat.
Tots els moviments fins al moment present han estat moviment de minories o en
interès de minories. El moviment proletari és el moviment independent de la immensa majoria en interès de la immensa
majoria. El proletariat, la capa més ínfima
de la societat actual, no pot redreçar-se,
no pot enlairar-se sense fer saltar tota la
superestructura de les capes que formen la
societat oficial.
Per bé que no pas en el fons, en la forma,
la lluita del proletariat contra la burgesia és
d’antuvi una lluita nacional. Naturalment,
el proletariat de cada país en particular ha
d’acabar primer amb la pròpia burgesia.
Tot exposant les fases més generals de
l’evolució del proletariat hem resseguit la
guerra civil, més o menys encoberta, de la
societat actual, fins al punt en què esclata
en forma de revolució declarada i en què el
proletariat assenta els fonaments del seu
domini gràcies a l’enderrocament violent
de la burgesia.
Ja hem vist que totes les societats anteriors tenien com a base l’antagonisme
entre les classes opressores i les oprimides. Ara, que, per poder oprimir una classe, cal que hom li asseguri unes condicions
dins les quals es pugui guanyar si més no
la seva servil existència. El serf ha pogut
esdevenir en plena servitud membre del
municipi, de la mateixa manera que el me-

nestral ha pogut passar a burgès sota el jou
de l’absolutisme feudal. L’obrer modern, en
canvi, en lloc d’enlairar-se amb el progrés
de la indústria, cada vegada s’enfonsa més
avall per sota de les condicions de la seva
pròpia classe. El treballador esdevé pobre,
i el pauperisme creix en proporció més ràpida encara que la població i la riquesa. És
evident, doncs, que la burgesia és incapaç
de seguir essent encara per molt temps la
classe dominant i d’imposar a la societat,
com a llei reguladora, les condicions d’existència de la seva classe. Està incapacitada
per dominar, perquè no és capaç d’assegurar al seu esclau la pròpia existència dins
l’esclavitud a què el té sotmès; perquè es
veu forçada a deixar-lo en comptes de ferse alimentar per ell. La societat no pot viure més sota d’ella, ço és: la seva existència
ja és incompatible amb la societat.
La condició essencial de l’existència i el
predomini de la classe burgesa és l’acumulació de la riquesa en mans de particulars, la formació i increment del capital, i la
condició del capital és el treball assalariat.
El treball assalariat es basa exclusivament
en la concurrència dels treballadors entre
ells. El progrés de la indústria, l’agent involuntari i passiu del qual és la burgesia,
reemplaça l’isolament dels obrers, degut a
la concurrència, per llur unió revolucionària mitjançant l’associació. Amb el desenvolupament de la gran indústria són remoguts, doncs, sota els peus mateixos de la
burgesia els fonaments damunt els quals
aquesta produeix i s’apropia els productes. La burgesia produeix sobretot els seus
propis enterradors. La seva ensorrada i el
triomf del proletariat són igualment ineluctables.
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II. PROLETARIS I COMUNISTES
Quines relacions hi ha entre els comunistes i els proletaris en general?
El comunistes no són pas un partit especial en relació als altres partits obrers.
No tenen pas cap interès diferent del interessos de tot el proletariat.
No afirmen pas principis particulars
d’acord amb els quals vulguin modelar el
moviment proletari.
Els comunistes es distingeixen únicament dels altres partits proletaris perquè,
d’una banda, en les distintes lluites proletàries nacionals posen de relleu i valoren
els interessos comuns al proletariat sencer
i independents de la nacionalitat, i d’altra
banda perquè, en les diverses etapes evolutives recorregudes per la lluita entre el
proletariat i la burgesia, representen sempre l’interès del moviment total.
Els comunistes són, doncs, pràcticament la fracció més decidida i més avançada dels partits obrers de tots els països;
teòricament tenen per endavant, enfront la
restant massa del proletariat, la visió de les
condicions, la marxa i els resultats del moviment proletari.
L’objectiu immediat dels comunistes és
el mateix que el de la resta dels partits proletaris: constitució del proletariat en classe, ensorrament de la dominació burgesa
i conquesta del poder polític per part del
proletariat.

Els postulats teòrics dels comunistes no
recolzen de cap de les maneres en idees o
principis inventats o descoberts per aquest
o aquell reformador del món.
Són simplement expressions generals
de les condicions reals i positives d’una
lluita de classes existent, d’un moviment
històric que va descabdellant-se davant els
nostres ulls. L’abolició dels règims de propietat que han existit fins ara no és pas el
distintiu específic del comunisme.
Tots els règims de propietat han estat
sotmesos a una mutació històrica permanent, a una transformació històrica constant.
La Revolució francesa, per exemple, va
suprimir la propietat feudal en benefici de
la burgesa.
El que caracteritza el Comunisme no
és pas l’abolició de la propietat en sentit
general, sinó la supressió de la propietat
burgesa.
Ara bé; la moderna propietat burgesa
és la darrera i més perfecta expressió de
la producció i apropiació dels productes
fundada en els antagonismes de classe, en
l’explotació dels uns per part dels altres.
En aquest sentit, els comunistes poden
resumir llur teoria en aquesta proposició:
abolició de la propietat privada.
Hom ens ha fet retret, als comunistes,
de voler suprimir la propietat producte de
l’esforç personal i adquirida a força de treballar, la propietat que constitueix el fona-
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ment de tota llibertat, independència i activitat individuals.
Propietat adquirida amb el treball, creada, guanyada per un mateix! Parleu potser
de la propietat del petit burgès, del petit pagès, que és anterior a la propietat burgesa?
Aquesta rai, no tenim pas cap necessitat
d’abolir-la nosaltres, el desenvolupament
de la indústria l’ha abolida i aboleix cada
dia.
O és que parleu de la moderna propietat
privada burgesa?
És que el treball assalariat, el treball
de proletari és una font de propietat per a
aquest darrer? De cap manera. Ell crea el
capital, és a dir, la propietat que es dedica a explotar el treball assalariat i que només pot créixer a condició d’engendrar nou
treball assalariat a fi i efecte d’explotar-lo
de bell nou. La propietat, en la seva forma
actual, es mou entre dos termes antitètics:
capital i treball assalariat. Analitzem els
dos termes d’aquesta antítesi.
Ésser capitalista vol dir ocupar no solament una posició purament individual, sinó
una posició social en el sistema de producció. El capital és un producte col·lectiu que
només pot ésser posat en moviment gràcies a l’activitat conjunta de molts membres,
i fins i tot, en última instància, en virtut de
l’activitat conjunta de tots els membres de
la Societat.
El capital no és, doncs, una força individual; és una força col·lectiva.
Per tant, quan el capital es transforma
en propietat col·lectiva pertanyent a tots els

membres de la Societat, no es transforma
pas una propietat individual en propietat
col·lectiva. L’únic que es transforma és el
caràcter social de la propietat. Llavors perd
el seu caràcter de classe.
Anem al treball assalariat.
El preu mitjà del treball assalariat és
el salari mínim, en altres termes: la suma
dels mitjans de subsistència perquè el treballador visqui com a tal. Allò, doncs, que
el treballador assalariat s’apropia gràcies a
la seva activitat, li arriba just per a perpetuar la seva miserable existència. Nosaltres
només volem abolir el caràcter malaurat
d’aquesta apropiació, dins els termes de
la qual l’obrer treballa tan sols per incrementar el capital i només hi viu mentre li
ho exigeix l’interès de la classe dominant.
En la societat burgesa el treball de l’home es redueix a un mitjà per a incrementar el treball acumulat. En la societat comunista, el treball acumulat no és sinó un
mitjà per a eixamplar, per a enriquir, per a
facilitar el procés de la vida de l’obrer.
En la societat burgesa, doncs, el passat domina sobre el present; en la societat comunista, el present domina sobre el
passat. En la societat burgesa, el capital és
independent i personal, mentre que l’individu que produeix viu sense independència i
sense personalitat.
I la burgesia afirma que l’abolició
d’aquest estat de coses és la supressió de
la personalitat i de la llibertat! I amb raó.
Fet i fet, es tracta de l’abolició de la llibertat, la independència i l’individualisme burgesos.
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Dins l’actual règim burgès de producció,
hom entén per llibertat, la llibertat de comerç i la llibertat de compra-venda.

propietaris burgesos. I aquesta mena de
persones són les que, fet i fet, han de desaparèixer.

Però si desapareix el comerç, desapareix igualment la llibertat de comerç. Tota
la fraseologia sobre la llibertat de comerç,
el mateix que tots els escarafalls liberals
de la nostra burgesia, només tenen un sentit, en general, respecte del comerç restringit i del burgès esclavitzat de l’Edat Mitjana,
però no pas pel que fa a la supressió comunista del comerç, del règim burgès de
producció i de la pròpia burgesia.

El Comunisme no nega a ningú el dret
d’apropiar-se una part dels productes socials; només nega el dret de sotmetre el treball d’altri per mitjà d’aquesta apropiació.
Hom ha objectat que suprimint la propietat privada desapareixerà tota llei d’activitat i que es produirà una ociositat general.
Segons aquest raonament, la societat
burgesa hauria d’haver caigut ja fa temps
en la inactivitat; car els que hi treballen no
n’obtenen cap profit, i els que n’hi obtenen
no treballen. Tota l’objecció queda reduïda
a la tautologia que així que deixa d’haver-hi
capital ja no hi ha treball assalariat.

Us esgarrifeu perquè volem abolir la
propietat privada. Però és que en la vostra societat actual la propietat privada està
abolida per a les nou desenes parts dels
seus membres; existeix precisament perquè no existeix per a les nou desenes parts.
Ens acuseu, doncs, de voler suprimir una
propietat que pressuposa com a condició
indispensable la mancança de propietat de
la immensa majoria de la Societat.
En una paraula: ens feu retret que vulguem abolir la vostra propietat. Certament;
això és el que volem.
A partir del moment en què el treball ja
no pot convertir-se en capital, en diner, en
renda rústica, en pocs mots: en una força
social monopolitzable; és a dir, a partir del
moment en què la propietat individual ja no
pot transformar-se en propietat burgesa,
a partir d’aquest moment afirmeu que la
persona queda abolida.
Vosaltres, doncs, reconeixeu que, per
persona, només enteneu els burgesos, els

Totes les objeccions que hom fa a la
forma comunista de producció i apropiació
dels productes materials han estat fetes
extensives també a la producció i apropiació
dels productes intel·lectuals. De la mateixa
manera que la supressió de la propietat de
classe representa per al burgès l’abolició
de la producció mateixa, la supressió de la
cultura de classe ell la considera idèntica a
l’abolició de la cultura en general.
L’educació, de la pèrdua de la qual es
plany, és per a la immensa majoria una
educació destinada a convertir-los en màquines.
Però val més que no discutiu amb nosaltres aplicant a l’abolició de la propietat burgesa els vostres conceptes burgesos de llibertat, cultura, dret, etc. Les vostres idees
mateixes són productes del règim burgès
de producció i de propietat, de la mateixa
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manera que el vostre dret no és altra cosa
que la voluntat, enlairada a la categoria de
llei, de la vostra classe; voluntat, el contingut de la qual ve determinat per les condicions materials d’existència de la vostra
classe.
La concepció interessada que us fa convertir en lleis eternes de la natura i de la
raó el vostre règim de propietat i de producció –règim que dimana de condicions històriques, transitòries en el curs de la producció–, la compartiu amb totes les classes
dominants desaparegudes. Allò que capiu
per a l’antiga propietat, allò que trobeu
comprensible per a la propietat feudal, ja
no podeu comprendre-ho per a la propietat
burgesa.
Abolició de la família! Àdhuc els més
radicals s’indignen davant aquest propòsit
infame dels comunistes.
¿Damunt de quina base reposa la família
actual, la família burgesa? Damunt el capital, damunt el profit individual. Completament desenvolupada, només existeix per a
la burgesia; però troba el seu complement
en la manca de família per part dels proletaris i en la prostitució pública.
La família dels burgesos s’esvaeix, naturalment, amb la supressió d’aquest complement seu, i tots dos desapareixen amb
la desaparició del capital.
¿Ens acuseu de voler abolir l’explotació
dels fills per part de llurs pares? Confessem aquest crim.
Però nosaltres trenquem –afirmeu vos-

altres– els vincles més íntims, quan implantem l’educació col·lectiva en lloc de la
familiar.
I l’educació vostra, ¿no ve determinada
també per la Societat? ¿Per les condicions
socials dins les quals eduqueu, en virtut
de la intervenció directa o indirecta de la
Societat mitjançant l’escola, etc.? Els comunistes no inventem pas la influència de
la Societat damunt l’educació; es limiten a
canviar-ne el caràcter, arrabassen l’educació a la influència de la classe dominant.
La cantarella burgesa sobre la família i
l’educació, sobre els lligams íntims entre
pares i fills, resulta encara més repugnant
com més es trenquen, a conseqüència de
la gran indústria, tots els lligams familiars
per als proletaris i com més es converteixen els infants en simples articles de comerç i instruments de treball.
“Però vosaltres, els comunistes, voleu
implantar la comunitat de les dones”, ens
increpa a cor la burgesia sencera.
El burgès veu en la seva dona un mer
instrument de producció. Sent a dir que els
instruments de producció hauran d’ésser
explotats col·lectivament i, és clar, arriba a
la conclusió que la sort del col·lectivisme
recaurà igualment en les dones.
No sospita pas que justament el que es
tracta és d’abolir la situació de les dones
com a simples instruments de producció.
D’altra banda, no hi ha res de tan grotesc com l’horror ultramoral dels nostres
burgesos davant la suposada comunitat
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oficial de les dones entre els comunistes.
Els comunistes no tenen pas necessitat
d’implantar la comunitat de les dones perquè ha existit de sempre.
Els nostres burgesos, no contents que
les dones i les filles de llurs proletaris estiguin a llur disposició (això sense fer esment per res de la prostitució oficial), es
diverteixen d’allò més seduint-se recíprocament les pròpies mullers.
En realitat, el matrimoni burgès és la
comunitat de les mullers. Tot al més, hom
podria fer retret als comunistes de voler
substituir una comunitat de les dones hipòcritament dissimulada per una de franca
i oficial. Altrament, és evident que amb la
supressió de les actuals condicions de producció desapareix igualment la comunitat
de les dones que en deriva, ço és, la prostitució pública i privada.
Els comunistes han estat acusats encara de voler abolir la pàtria, la nacionalitat.
Els treballadors no tenen pas pàtria.
Hom no els pot pas prendre allò que no tenen. Fins que el proletariat no haurà conquerit, abans que tot, el poder polític, fins
que no s’haurà erigit en classe nacional,
fins que no s’haurà constituït ell mateix en
nació, continuarà essent nacional, encara
que de cap manera en el sentit de la burgesia.
Les divisions i antagonismes nacionals
ja van desapareixent cada vegada més amb
el desenvolupament de la burgesia, amb la
llibertat de comerç, amb el mercat mundial, amb la uniformitat de la producció

industrial i les corresponents condicions
d’existència.
El predomini del proletariat els farà desaparèixer encara més. L’acció conjunta, si
més no, dels països civilitzats, és una de
les condicions primordials del seu alliberament.
L’explotació d’una nació per part d’una
altra queda suprimida en la mateixa mesura que desapareix l’explotació d’un individu
per part d’un altre.
L’hostilitat recíproca de les nacions desapareix paral·lelament a la desaparició de
l’antagonisme de les classes dins de cada
nació.En fi, les acusacions contra els comunistes, formulades des del punt de vista
religiós, filosòfic i ideològic, no valen pas la
pena d’ésser discutides a fons.
¿És que cal una anàlisi minuciosa per
comprendre que amb les condicions de vida
dels homes, amb llurs relacions socials,
amb llur existència social, canvien també
llurs nocions, conceptes i idees, en pocs
mots: llur consciència?
¿Què demostra la història de les idees,
sinó que la producció intel·lectual es transforma d’acord amb la material? De tostemps, les idees dominants en una època
determinada no han estat altra cosa que
les idees de la classe dominant.
Hom parla d’idees que revolucionen tota
una societat; llavors hom expressa simplement el fet que dins la societat vella s’han
format els elements d’una de nova, i que
la descomposició de les velles condicions
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de vida té una marxa paral·lela a la de les
velles idees.
Quan l’Antiguitat anava cap a la decadència, les velles religions foren vençudes
per la religió cristiana. Quan, en el segle divuitè, les idees cristianes reculaven davant
les idees filosòfiques, la societat feudal lliurava el seu combat a mort amb la burgesia,
aleshores revolucionària. Les idees de llibertat de cultes i de consciència expressen
senzillament, en el terreny del pensament,
el domini de la lliure concurrència.
“És cert –dirà algú– que les idees religioses, morals, filosòfiques, polítiques, jurídiques, etc., s’han modificat en el transcurs
de l’evolució històrica. Però és que la religió, la moral, la filosofia, la política, el dret,
han persistit sempre a través d’aquestes
transformacions.
“Ultra això, hi ha veritats eternes com la
llibertat, la justícia, etc., que són comunes
a totes les situacions de la Societat. El Comunisme, en canvi aboleix la religió, la moral, en comptes de reformar-les; contradiu,
doncs, tots els processos de l’evolució històrica fins a l’actualitat.
“A què queda reduïda aquesta acusació?
La història de tota la Societat fins ara es
mou dins els antagonismes de classe, els
quals han pres en cada època una forma
diferent.
De totes maneres, sigui quina sigui la
forma que hagi pres, l’explotació d’una part
de la Societat per l’altra ha estat sempre
un fi comú a totes les centúries pretèrites.
No és pas cap miracle, doncs, que la cons-

ciència social de tots els segles es mogui, a
despit de totes les diferències i tota la seva
varietat, dins de determinades formes comunes, dins de formes de consciència que
només es poden resoldre completament
amb la desaparició total dels antagonismes
de classe.
La revolució comunista és la ruptura
més radical amb el règim tradicional de
propietat; no té res d’estrany, per consegüent, que en el curs del seu descabdellament trenqui de la manera més radical
amb les idees tradicionals.

Aquestes mesures, és clar, seran diferents segons cada país.
De totes maneres, per als països més
avançats, podran ésser aplicades gairebé
com a norma general, les següents:
1.Expropiació de la propietat rústica
i aplicació de la renda territorial a les
despeses de l’Estat;
2.Forts impostos progressius;
3.Abolició del dret d’herència;

Deixem estar, però, les acusacions de la
burgesia contra el Comunisme.
Ja hem vist abans que el primer pas
de la revolució obrera és l’enlairament del
proletariat a la categoria de classe dominant, la conquesta de la democràcia per
mitjà de la lluita.

4.Confiscació dels béns de tots els emigrats i rebels.

El proletariat aprofitarà el seu domini
polític per arrencar progressivament tot el
capital a la burgesia, per centralitzar tots
els instruments de producció en mans de
l’Estat, és a dir, del proletariat organitzat en
classe dominant, i per augmentar el més
ràpidament possible el conjunt de les forces de producció.

6.Centralització dels mitjans de transport en mans de l’Estat;

D’antuvi, això només pot ocórrer, naturalment, per mitjà d’atacs despòtics al dret
de propietat i al règim burgès de producció;
gràcies, doncs, a mesures que semblen
econòmicament insuficients i insostenibles, però que són superades en el curs del
moviment i que són imprescindibles com a
recurs per a subvertir tota la forma de producció.
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10.Instrucció pública i gratuïta de tots
els infants; supressió, en la seva forma
actual, del treball dels menors a les
fàbriques. Coordinació de la instrucció
amb la producció material, etc.

5.Centralització del crèdit en mans de
l’Estat mitjançant una banca nacional
amb capital de l’Estat i monopoli exclusiu;

7.Augment de les fàbriques nacionals
i dels instruments de producció, rompuda dels erms i millorament dels conreus d’acord amb un pla general;

Un cop desaparegudes les diferències
de classe en el transcurs de l’evolució i un
cop concentrada tota la producció en mans
dels individus associats, el poder públic
perd el seu caràcter polític. El poder polític,
en la seva veritable accepció, és el poder
organitzat d’una classe per oprimir-ne una
altra. Si en la lluita contra la burgesia, el
proletariat s’uneix per constituir necessàriament una classe, si en virtut d’una revolució s’erigeix en classe dominant, i com
a tal classe dominant aboleix violentament
el vell règim de producció, suprimeix, amb
aquest règim de producció, les condicions
d’existència dels antagonismes de classe,
les classes en general i, per tant, el seu
propi predomini com a classe.
L’antiga societat burgesa, amb les seves
classes i els seus antagonismes de classe,
és substituïda per una associació en què el
lliure desenvolupament de cadascú és la
condició per al lliure desenvolupament de
tots plegats.

8.Treball obligatori per a tothom, creació d’exèrcits industrials, especialment
per a l’agricultura;

III. LITERATURA SOCIALISTA
I COMUNISTA
1. El socialisme reaccionari

9.Explotació combinada de l’agricultura
i la indústria; acció a favor de la desaparició progressiva de la diferència entre
la ciutat i el camp;

a) El socialisme feudal
Conforme amb llur posició històrica, les
aristocràcies anglesa i francesa es varen
veure obligades a redactar pamflets contra
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la moderna burgesia. En la revolució francesa del juliol del 1830 i en el moviment
reformista anglès, havien sucumbit una
altra vegada davant l’odiat arribista. Ja no
era pas possible de parlar d’una lluita política seriosa. Només quedava com a recurs
la lluita en el terreny de la literatura. Però,
àdhuc en el terreny de la literatura, la vella fraseologia de l’època de la Restauració
havia esdevingut també impossible. Per tal
de captar-se simpaties, calia que l’aristocràcia fes veure que oblidava els seus interessos i que formulés el seu memorial de
greuges contra la burgesia, en interès de la
classe obrera explotada. Així es va procurar
la satisfacció d’entonar cançons satíriques
sobre els nous senyors d’aquesta darrera i
deixar-li anar a cau d’orella profecies més
o menys prenyades de mals averanys.
Heus aquí com va néixer el socialisme
feudal, mescla d’elegies i d’opuscles satírics, de ressonàncies del passat i d’amenaces per a l’esdevenidor, posant de tant en
tant el dit a la nafra a la burgesia gràcies a
un judici mordaç, enginyós i càustic, i amb
una actuació constantment grotesca degut
a la total impotència per comprendre la
marxa de la història moderna.
Per tal d’aplegar el poble a llur darrera,
feien voleiar amb la mà, a tall de bandera,
el proletari sarró de mendicant. Però cada
cop que el pobre els seguia albirava a llur
esquena els vells blasons feudals i arrencava a córrer enmig d’unes grans riallades
irreverents.
Una part dels legitimistes francesos i de
la jove Anglaterra van ésser els que van donar millor aquest espectacle.

Quan els campions del feudalisme proven que llur forma d’explotació era diferent
de l’explotació burgesa, només obliden que
ells explotaven en unes circumstàncies i
sota unes condicions totalment distintes
i avui anacròniques. Quan demostren que
sota llur dominació no ha existit el proletariat modern, deixen de recordar només que
justament la moderna burgesia ha estat un
rebrot inevitable de llur ordre social.
D’altra banda, amaguen tan poc el caràcter reaccionari de llurs crítiques, que
llur acusació cabdal contra la burgesia es
basa precisament en el fet que sota el règim d’aquesta es formi una classe que farà
saltar enlaire tot el vell ordre social.
Més que no pas el fet de crear un proletariat en sentit general, retreuen a la burgesia el fet de crear un proletariat revolucionari.
D’aquí ve que, en el terreny de la política
pràctica, participin en totes les mesures violentes contra la classe treballadora, i que
en la vida quotidiana, s’avinguin, a despit de
tota llur fraseologia grandiloqüent, a recollir de terra la poma d’or i a baratar amb el
comerciant la fidelitat, l’amor i l’honor per
la llana d’ovella, les remolatxes i l’aiguardent.
De la mateixa manera que el clergue
anava de bracet amb els senyors feudals,
el socialisme clerical va d’acord amb el socialisme feudal.
Res no és tan fàcil com donar un vernís
socialista a l’ascetisme cristià. Per ventura,
¿no ha estat el Cristianisme el que ha declamat també contra la propietat privada,
contra el matrimoni, contra l’Estat? ¿No ha
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estat ell el que ha predicat perquè fossin
substituïts per la caritat i la pobresa, pel
celibat i la mortificació de la carn, per la
vida monàstica i l’Església? El socialisme
cristià no és més que l’aigua beneita amb
què el capellà consagra el despit de l’aristocràcia.

burgesia apliquessin a llurs crítiques del
règim burgès la mesura de la petita burgesia i la petita pagesia, i que es posessin
al costat dels treballadors partint del punt
de vista dels petits burgesos. Així es va formar el socialisme petit burgès; Sismondi
és el capdavanter d’aquesta literatura, no
sols a França, sinó també a Anglaterra.

b) El socialisme petit burgès
L’aristocràcia feudal no és pas l’única
classe ensorrada per la burgesia, les condicions d’existència de la qual es van decandir i atrofiar dins la moderna societat
burgesa. La menestralia i la petita pagesia
de l’Edat Mitjana foren els precursors de
la burgesia moderna. En els països poc
desenvolupats industrialment i comercialment, aquesta classe continua vegetant al
costat de la burgesia incipient.
En els països on la civilització moderna
ha pres increment, s’ha format una nova
petita burgesia que fluctua entre el proletariat i la burgesia i que es refà incessantment a títol de part complementària de la
societat burgesa, els membres de la qual,
però, són precipitats constantment dins el
proletariat gràcies a la competència, i que,
fins i tot arriben a veure com s’acosta, amb
l’evolució de la gran indústria, un moment
en què desapareixeran enterament com a
fracció independent de la societat moderna
i que hi seran substituïts, tant en el comerç
com en la manufactura i l’agricultura, per
capatassos i mossos.
En països com França on la classe pagesa ultrapassa de molt la meitat de la població, era natural que els escriptors que
sortien en defensa del proletariat contra la

Aquest socialisme ha fet amb una gran
agudesa l’anàlisi de les contradiccions
pròpies de l’actual règim de producció. Ha
posat en evidència les hipòcrites apologies
dels economistes. Ha demostrat de manera irrefutable la influència pertorbadora
de la maquinària i la divisió del treball, la
concentració dels capitals i de la propietat rústica, la sobreproducció, les crisis; la
decadència inevitable dels petits burgesos
i petits pagesos; la misèria del proletariat,
l’anarquia de la producció, l’escandalosa
desproporció en el repartiment de la riquesa, la guerra industrial a mort entre les
nacions; la desaparició dels vells costums,
dels vells vincles familiars i de les velles
nacionalitats.
De tota manera, conforme al seu contingut positiu, aquest socialisme, o bé vol
reimplantar els antics mitjans de producció
i de relació, i amb ells les antigues formes
de propietat i l’antiga societat, o bé vol tornar a tancar violentament els moderns mitjans de producció i de relació dins el marc
de l’antic règim de propietat que aquells
enderrocaren, i que havien d’enderrocar
necessàriament. En tots dos casos, és reaccionari i utòpic alhora.
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c) El socialisme alemany
o socialisme “veritable”
La literatura socialista i comunista de
França, que va néixer sota la pressió d’una
burgesia dominant, i que és l’expressió literària de la lluita contra aquesta dominació,
fou importada a Alemanya en una època en
què la burgesia d’aquest país tot just havia
iniciat la seva lluita contra l’absolutisme
feudal.
Els filòsofs, mitjos filòsofs i erudits alemanys assimilaren àvidament aquesta literatura, oblidant, però, que la introducció
d’aquests escrits des de França no va pas
coincidir amb la introducció a Alemanya de
les condicions socials franceses. Donades
les condicions d’Alemanya, la literatura
francesa va perdre tota la seva importància
pràctica immediata i va adquirir un aspecte
purament doctrinal. Per força, doncs, havia
de prendre un aire d’ociosa especulació sobre la realització de l’entitat humana.
La tasca exclusiva dels literats alemanys
va consistir a posar d’acord les noves idees
de França amb llur vella consciència filosòfica, o més ben dit, a assimilar- se, des
de llurs punts d’albir filosòfics, les idees
franceses.
Al capdavall, aquesta assimilació es va
produir de la mateixa manera con ens assimilem un idioma estranger: per mitjà de
la traducció.
Ja és sabut que els monjos van transcriure sota la forma d’absurdes hagiografies catòliques els manuscrits on s’havien
conservat les obres clàssiques de l’antiga

era pagana. Els escriptors alemanys van
fer el mateix, en sentit invers, amb la literatura profana francesa. Van escriure llurs
extravagàncies prenent per model l’original
francès. Així, per exemple, darrera la crítica
francesa de les funcions de la moneda, van
escriure: “Alienació de l’ésser humà”; sota
la crítica francesa de l’Estat burgès, enunciaren: “Supressió de l’imperi de la universalitat abstracta”, i així successivament.
La introducció d’aquesta fraseologia
filosòfica en les argumentacions franceses fou anomenada per ells: “Filosofia de
l’acció”, “Socialisme veritable”, “Ciència
alemanya del socialisme”, “Fonaments filosòfics del socialisme”, etc.
Heus aquí com fou mutilada per complet
la literatura socialista i comunista francesa. I com que entre els alemanys deixà
d’ésser l’expressió de la lluita d’una classe contra l’altra, els alemanys arribaren
al convenciment –superada la “unilateralitat francesa”– d’ésser els representants
de la necessitat de la veritat en comptes
d’ésser-ho de les veritables necessitats i,
en lloc dels interessos del proletariat, dels
interessos de l’ésser humà, de l’home en
general, de l’home que no forma part de
cap classe ni molt menys de la realitat,
sinó únicament del cel boirós de la fantasia
filosòfica.Aquest socialisme alemany, que
es prenia tan seriosament i tant solemnialment els seus barroers exercicis, i que vociferava talment com un arrencaqueixals,
va anar perdent poc a poc la seva pedant
innocència.
La lluita de la burgesia alemanya –millor
dit, de la burgesia prussiana– contra la mo-
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narquia absoluta i els senyors feudals, és
a dir, el moviment liberal, esdevingué més
seriosa.
Així va ésser oferta al socialisme “veritable” la desitjada avinentesa d’oposar les
reivindicacions socialistes al moviment polític, de llançar els anatemes tradicionals
contra el liberalisme, contra l’Estat representatiu, contra la concurrència burgesa, la
llibertat burgesa de premsa, el dret burgès,
la llibertat i igualtat burgeses, i de predicar
a les masses populars que en aquest moviment burgès no havien de guanyar-hi res,
sinó més aviat perdre-ho tot. El socialisme
alemany oblidà oportunament que la crítica francesa, de la qual ell era l’eco insuls,
pressuposa la societat burgesa moderna,
amb les corresponents condicions materials d’existència i la constitució política
adient, premisses elementals la conquesta
de les quals ocupava el primer pla a Alemanya.
Aquest socialisme estigué al servei dels
governs absoluts d’Alemanya amb llur reguitzell de clergues, mestres d’escola, nobles rurals i buròcrates, en qualitat d’espantall propici contra la burgesia que es
dreçava tota amenaçadora.
Vingué a constituir el complement dolcenc de les cruels fuetades i els trets de
fusell amb què els mateixos governs alemanys sufocaven les revoltes obreres alemanyes.
D’aquesta manera, el socialisme “veritable” esdevingué, en mans dels governs,
una arma contra la burgesia alemanya, tot
representant també directament un interès

reaccionari, l’interès de la menestralia alemanya. A Alemanya, la petita burgesia llegada pel segle XVIè i que d’aquella època
ençà ha anat ressorgint constantment sota
formes diferents, ha format la base social
de l’estat de coses existent.
La seva desaparició és la desaparició
de la situació existent a Alemanya. Aquesta classe tem la seva destrucció per obra i
gràcia del predomini polític i industrial de
la burgesia, d’una banda, a conseqüència
de la concentració del capital, i, d’altra
banda, per l’adveniment d’un proletariat revolucionari. Li fa l’efecte que el socialisme
“veritable” mata tots dos pardals d’un sol
tret. I aquell es propaga com una epidèmia.
La indumentària teixida amb teranyines
especulatives, brodada de flors retòriques
i amarada d’un rou sentimental i rublert
d’amor, aquesta indumentària transcendental amb què els socialistes alemanys
han embolcallat llurs raquítiques i escasses “veritats eternes”, no ha fet sinó augmentar la venda de llur mercaderia entre
un públic com aquell.
Per la seva banda, el socialisme alemany va anar comprenent cada vegada
més la seva vocació de representant pompós d’aquesta burgesia menestrala.
Enlaira la nació alemanya a la categoria de nació modèlica, i el filisteu alemany,
a la categoria d’home normal. Va donar a
les infàmies d’aquest home un sentit ocult
i altament socialista que les convertia en
tot el contrari del que eren. Arribà a l’última conseqüència atacant directament
la tendència “brutalment destructora” del
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comunisme i proclamant la seva pròpia
superioritat imparcial per damunt de totes
les lluites de classe. Llevat de molt poques
excepcions, tot allò que circula a Alemanya
amb l’etiqueta de publicacions socialistes i
comunistes pertany al domini d’aquesta literatura fastigosa i enervant.
2. El socialisme conservador o burgès
Una part de la burgesia desitja obviar els
inconvenients socials a fi i efecte d’assegurar l’existència de la societat burgesa.
Aquesta fracció està integrada per economistes, filantrops, humanitaris, milloradors de la situació de les classes treballadores, organitzadors de la beneficència,
protectors dels animals, fundadors de
societats de temperança i la gamma més
virolada de reformadors de cantonada. Fins
i tot hom ha elaborat sistemes complets a
base d’aquest socialisme burgès.Citem-ne,
com a exemple, la Philosophie de la Misère,
de Proudhon.
Els burgesos socialistes volen les condicions d’existència de la societat moderna
sense les classes i els perills que aquestes
comporten necessàriament. Volen la societat actual, eliminant-ne els elements que
la revolucionen i la disgreguen. Volen la
burgesia sense el proletariat. La burgesia,
és clar, troba que el món en què impera és
el millor dels móns. El socialisme burgès
elabora aquesta concepció consoladora i li
dóna la forma de semisistema o de sistema total. En exigir al proletariat que liquidi
els seus sistemes i que entri a la nova Jerusalem, en el fons no fa sinó demanar-li
que romangui dins la societat actual, bo i

desprenent-se, però, de les seves odioses
idees respecte a ella.

3. El socialisme i el comunisme
crítico-utòpics

Una segona modalitat del socialisme,
menys sistemàtica però més pràctica, ha
intentat de treure a la classe obrera les ganes de qualsevol moviment revolucionari,
tot demostrant-li que només podia ésser-li
d’utilitat una transformació de les condicions materials d’existència, de les condicions econòmiques, i no pas aquest o aquell
canvi polític. Aquest socialisme, però, entén
per transformació de les condicions materials de l’existència, no pas la supressió del
règim burgès de producció, la qual només
és possible seguint una trajectòria revolucionària, sinó les millores econòmiques
assolides damunt la base d’aquest règim
de producció; no canviar res, doncs, de les
relacions entre el capital i el treball assalariat, sinó, en el millor dels casos, reduir a
la burgesia les despeses del seu predomini
i simplificar-li les finances.

No parlarem ací de la literatura que en
totes les grans revolucions modernes ha
propugnat les reivindicacions del proletariat (els escrits de Babeuf, etc.).

El socialisme burgès només troba la
seva expressió escaient quan es converteix
en una simple imatge retòrica.

Els sistemes socialistes i comunistes
pròpiament dits, els sistemes de St. Simon,
de Fourier, d’Owen, etcètera, sorgeixen en
el primer període incipient de la lluita entre el proletariat i la burgesia que ja hem
descrit abans. (Vegeu Burgesos i proletaris)

Llibertat de comerç!, en interès de la
classe obrera; protecció aranzelària!, en
interès de la classe obrera; presons cel·lulars!, en interès de la classe obrera, heus
aquí el mot darrer, l’únic pronunciat seriosament, del socialisme burgès.
El socialisme de la burgesia recolza precisament en l’afirmació que els burgesos
són burgesos en interès de la classe treballadora.
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Els primers intents del proletariat d’imposar directament el seu propi interès de
classe en una època d’agitació general,
en el període de la subversió de la societat feudal, fracassaren necessàriament,
tant per l’estat rudimentari del proletariat
mateix, com per la manca de les condicions materials per a la seva emancipació,
les quals, després de tot, no són més que
un producte de l’època burgesa. Segons el
seu contingut, la literatura revolucionària
que va acompanyar aquests primers moviments del proletariat és forçosament reaccionària. Predica un ascetisme general i un
igualitarisme brutal.

El inventors d’aquests sistemes s’adonen –val a dir-ho– dels antagonismes de
classe i de l’eficàcia dels elements dissolvents de la pròpia societat dominant, però
no albiren, pel que fa al proletariat, cap
activitat històrica característica, cap moviment polític que li sigui peculiar.
Com que el desenvolupament dels antagonismes de classe segueix una marxa pa-

ral·lela a la del creixement de la indústria,
no troben tampoc les condicions materials
per a l’emancipació del proletariat, i cerquen una ciència social, unes lleis socials,
per tal de crear aquestes condicions.
Els cal substituir l’activitat social per llur
activitat inventiva personal, els cal suplir
les condicions històriques de l’emancipació
per unes condicions imaginàries, i l’organització paulatinament progressiva del proletariat en classe per una organització de
la societat, incubada expressament en llur
imaginació. Per a ells, la Història Universal futura es resol amb la propaganda i la
realització pràctica dels seus plans socials.
No cal dir que en llurs projectes estan
convençuts que representen per damunt
de tot els interessos de la classe treballadora en qualitat de classe que pateix més.
Per ells, el proletariat només existeix des
d’aquest punt d’albir de classe més sofrent.
La forma incipient de la lluita de classes, així com llur pròpia posició social,
comporten, però, el fet que ells es creuen
mantenir-se molt per damunt d’aquells
antagonismes de classes. Volen millorar la
situació social de tots els membres de la
societat, la dels millor situats i tot. Per això
recorren constantment a tota la societat
sense distinció, i de manera preferent i tot
a la classe dominant. Al capdavall, només
cal comprendre llur sistema per adonar- se
que és el millor projecte possible de la millor societat possible.
D’aquí ve, doncs, que rebutgin tota acció
política, particularment tota acció revolucionària; que vulguin assolir llur objectiu per
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camins pacífics, i que tractin d’obrir pas al
nou evangeli social per la força de l’exemple i per mitjà de petits experiments, condemnats, naturalment, al fracàs.
La fantàstica descripció de la societat
futura té el seu origen en la primer embranzida, plena de pressentiments, del
proletariat envers una subversió general de
la societat, en una època en què aquell era
encara incipient i, per consegüent, en què
àdhuc tenia encara una idea fantàstica de
la seva pròpia situació.
Però els escrits socialistes i comunistes
contenen també elements crítics. Ataquen
tots els fonaments de la societat existent.
Han fornit, doncs, materials de gran vàlua per a il·lustrar els treballadors. Llurs
postulats positius, com és ara la supressió
de l’antagonisme entre la ciutat i el camp,
de la família, del profit privat i del treball
assalariat; l’enunciació de l’harmonia social, la transformació de l’Estat en una mera
administració de la producció, tots aquests
postulats expressen senzillament la desaparició dels antagonismes de classe que
aleshores comencen justament a desenvolupar-se i que ells només coneixen encara
en llur amorfa indecisió. Per això aquests
postulats mateixos tenen encara un sentit
purament utòpic.
La importància del socialisme i el comunisme crítico-utòpics està en raó inversa a l’evolució històrica. Aquesta quimèrica
elevació per damunt de la lluita de classe i
la seva fantàstica impugnació, perden tota
llur valor pràctica i tota justificació teòrica,
en la mateixa proporció en què la susdita
lluita va creixent i prenent forma. D’aquí ve

que, tot i que per molts conceptes els fundadors d’aquests sistemes eren revolucionaris, llurs deixebles formin cada vegada
sectes reaccionàries. Mantenen les velles
concepcions dels mestres enfront del progrés històric del proletariat. Per això tracten, de manera conseqüent, d’esmorteir la
lluita de classes i de conciliar els antagonismes. Segueixen somniant en la realització experimental de llurs utopies socials,
en l’organització de falansteris isolats, en
la creació de home-colònies, en la fundació d’una petita Icària[4] –edició en dotzau
de la nova Jerusalem–, i per tal de donar
realitat a totes aquestes elucubracions,
els cal recórrer a la filantropia dels cors i
butxaques dels burgesos. Ingressen gradualment en la categoria dels socialistes
reaccionaris o conservadors de què hem
parlat abans, i només se’n distingeixen per
una pedanteria més sistemàtica i per la fe
supersticiosa i fanàtica en les virtuts miraculoses de llur ciència social.
D’aquí ve que s’oposin exasperadament
a tot moviment polític dels treballadors,
el qual solament pot ésser una resultant
d’una orba incredulitat davant el nou evangeli. A Anglaterra, els owenistes reaccionen contra els cartistes, i a França els fourieristes lluiten contra els reformistes.
IV. POSICIÓ DELS COMUNISTES
RESPECTE ALS DIFERENTS
PARTITS D’OPOSICIÓ
Tenint en compte el que hem dit en el
capítol II, resulta òbvia la posició dels comunistes davant els partits obrers ja organitzats; llur posició, doncs, respecte als
cartistes d’Anglaterra i als reformistes
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agraris de Nord-Amèrica. Els comunistes
combaten per l’assoliment dels objectius i
interessos presents immediats de la classe obrera, però en el moviment actual representen, al mateix temps, l’esdevenidor
d’aquesta darrera. A França, els comunistes es coalitzen amb el partit socialista-democràtic[5]contra la burgesia conservadora i radical, sense renunciar, per això, al
dret de fer la crítica de la fraseologia i les
il·lusions dimanants de la tradició revolucionària.
A Suïssa, presten suport als radicals,
sense oblidar que aquest partit està integrat per elements contradictoris, en part
per socialistes demòcrates en el sentit
francès, i en part per radicals burgesos.
Entre els polonesos, els comunistes ajuden el partit que considera que una revolució agrària és la condició de l’emancipació
nacional, el mateix partit promotor de la
insurrecció de Cracòvia del 1846.
A Alemanya, així que la burgesia adopta una actitud de caràcter revolucionari, el
partit comunista lluita d’acord amb ella,
contra la monarquia absoluta, la propietat
feudal rústica i la petita burgesia.
En cap moment, però, no obliden de
desvetllar entre els obrers una consciència
el més clara possible de l’antagonisme irreductible entre la burgesia i proletariat, a
fi i efecte que els obrers alemanys puguin
convertir de seguida en altres tantes armes
contra la burgesia les condicions socials i
polítiques que ha de portar forçosament la
burgesia amb el seu predomini, i a fi que
un cop enderrocades les classes reaccio-

nàries d’Alemanya, comenci sense dilació
la lluita contra la pròpia burgesia.
Els comunistes fixen principalment
l’atenció en Alemanya, perquè aquest país
es troba a la vigília d’una revolució burgesa,
i donat que Alemanya portarà a cap aquesta
revolució en unes condicions de la civilització europea més avançades en general, i
amb un proletariat molt més format que no
pas a Anglaterra en el segle XVIIè i a França
en el XVIIIè, la revolució burgesa alemanya
pot ésser, doncs, només el preludi d’una
revolució proletària.
En una paraula; els comunistes ajuden
a tot arreu qualsevol moviment revolucionari contra l’estat de coses social i polític
existent.
En tots aquests moviments fan ressaltar
–a títol de punt primordial del moviment–
el problema de la propietat, per poc o molt
avançada que sigui la forma que hagi pres.
En fi, els comunistes treballen a tot arreu per la unió i l’entesa dels partits demòcrates de tots els pobles.
Els comunistes tenen per indigne ocultar llurs opinions i intencions. Proclamen
públicament que llurs objectius només poden ésser assolits per mitjà de la subversió
de tot l’ordre social existent fins a l’actualitat. Ja cal que les classes dominants tremolin davant la perspectiva d’una revolució
comunista! Els proletaris no hi tenen res a
perdre, llevat de les cadenes. Hi tenen un
món a guanyar.
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Proletaris de tots els països, Uniu-vos!
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[1] O, més exactament la història escrita. El 1847, la prehistòria de la Societat,
l’organització social que precedeix tota
història escritat, encara era poc més
que desconeguda. D’aleshores ençà,
Haxthausen ha descobert a Rússia la
propietat comunal de la terra, Maurer
ha demostrat que aquesta propietat comunal era la base social d’on derivaven
totes les tribus alemanyes, i poc a poc
hom ha anat descobrint que les comunitats rurals amb possessió comunal
de la terra eren la forma primitiva de
la societat, des de l’Índia fins a Irlanda. Finalment, l’organització d’aquesta
societat comunista primitiva, en la seva
forma típica, ha estat evidenciada per la
descoberta decisiva de Morgan referent
a la veritable natura de la gens i la seva
situació en la tribu. Amb la dissolució
d’aquestes entitats comunals primitives comença la divisió de la Societat en
classes especials i a l’últim antagòniques entre elles.
[2] Els habitants de les ciutats d’Itàlia
i França donaren aquest nom a llurs
entitats de població, després que hagueren comprat o arrabassat a llurs
senyors feudals els primers drets d’administració autònoma.
[3] Marx i Engels donen el nom de lumpenproletariat –que jo he traduït per
púrria del proletariat– a aquell sector
de la Societat que solem anomenar
“baixos fons socials”, és a dir, els ganduls d’ofici, els captaires de professió,
els vagabunds, criminals, lladres, etc.
–N. del T.
[4] Owen dóna el nom d’home-colònies
(colònies de l’Interior) a les seves societats comunistes modèliques. Falanste// 202 //

ris era el nom dels palaus socials ideats per Fourier. El país fantàstic i utòpic,
les institucions comunistes del qual va
descriure Gabet, s’anomenava Icària.
[5] El partit que aleshores s’anomenava, a França, socialista-democràtic era el representat políticament per
Ledru-Rollin i, literàriament, per Louis
Blanc; doncs, no tenia absolutament
res a veure amb l’actual social-democràcia alemanya.

