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ELECCIONS LEGISLATIVES I MUNICIPALS
NOUS HORITZONS prepara un número especial, de pròxima aparició, dedicat a les darreres
eleccions en el qual figuraran algunes valoracions polítiques qualitatives i una llista detallada
dels resultats obtinguts pel PSUC, localitat per
localitat i districte per districte, a les eleccions
legislatives del 15 de juny de 1977 i de l'1 de
març de 1979 i a les municipals del 3 d'abril
de 1979. Ara que l'estudi comparatiu de les tres
eleccions permet ja de treure algunes conclusions pràctiques significatives, NOUS HORITZONS es proposa, amb aquest treball, proporcionar una informació completa de la implantació
electoral del PSUC que sigui una eina de reflexió
i de treball.

Algunes observacions
sobre l'acció sindical
en els serveis públics
Josep Lluís López Bulla
En el primer t r i m e s t r e d'enguany, el moviment sindical a
Espanya ha dut a terme amplíssimes mobilitzacions en el marc
d'una important negociació col·lectiva. En aquesta pressió social hi han participat la major part dels sindicats del sector
productiu i de serveis. Convé, doncs, que ens fixem en un fet
del tot nou: la participació massiva dels treballadors dels serveis públics en l'acció sindical. Els serveis públics, per definició afecten al conjunt de la societat, formada majoritàriament
per la població assalariada, petits propietaris i les capes populars. Són sectors-clau de la vida del país, i quan es mouen,
quan passen a l'acció reivindicativa, tenen un ressò general.
Una acció fabril perquè arribi al carrer ha d'assolir una participació massiva; en canvi en el cas dels serveis públics, independentment del nivell quantitatiu «tothom ho sap, tothom
ho viu». És el cas de les vagues del Transport, de Sanitat, de
l'Ensenyament, de Comunicació, etc. Hem dit que aquestes accions tenen un ressò molt ampli: depèn del comportament d'aquests sectors, en el terreny polític i sindical, el grau d'hegemonia que s'exercirà sobre les masses populars.

Ni corporativisme ni incivilitat
Cal preguntar-se, doncs, quina estratègia correspon al moviment sindical en els serveis públics. Sense cap mena de reserva, ha de ser en defensa radical dels assalariats d'aquests
sectors. Però c o m , de quina manera? En aquest cas té valor
universal l'afirmació que la lluita en aquests col·lectius no
pot estar en contradicció amb els interessos generals de la
seva classe; la lluita sindical no pot ser, lògicament, a través
de continguts i formes corporativistes, estamentals. I de cap
manera el seu desenvolupament no pot portar cap a accions
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insolidàries i ¡ncivils. Quan es produeix la incivilitat, la reacció
de la majoria de la societat (inclosos el conjunt dels treballadors) 3s d'incomprensió lògica i, pitjor encara, d'hostilitat. No
és que s'hagi donat en aquest darrer període, però cal tenir
en compte els esclats ciutadans en aquest sentit •—insisteixo,
també en algunes zones obreres—. Hi ha hagut reaccions ciutadanes en relació a la vaga d'escombraries de Barcelona i
forners. (Tinc interès en afirmar que la duresa d'aquestes vagues ha estat deguda al tancament dels empresaris que injustament oferien als treballadors plataformes empresarials inacceptables). Fou desencertada la convocatòria d'una vaga de
quinze dies a FOCSA-escombraries. Una ciutat com Barcelona,
i les de la seva mateixa naturalesa, no pot conèixer un tipus
de vaga d'aquesta envergadura. Si no s'hagués corregit el «punt
de mira» (desconvocant aquesta forma de lluita per a continuar-la d'una altra forma) la reacció hostil dels ciutadans contra els vaguistes s'hauria radicalitzat. Per cert, bandes ultradretanes feren acte de presència a Bellvitge estripant bosses
d'escombraries amb la intenció de donar una sensació de caos
col·lectiu. En aquest tipus d'accions, si no es treballa oportunament, la dreta econòmica i la institucional atiarà l'ànima conservadora contra el sindicalisme de classe. Si l'acció sindical,
en aquests terrenys no aprofundeix en el seu desenvolupament,
l'Administració intentarà un determinat nivell d'intervencionisme, un determinat nivell d'intromissió. Això de «ficar-se en les
nostres coses» (que de totes formes ja s'està donant) acabaria, per extensió, en totes les activitats professionals. Es començaria, per exemple, introduint restriccions al dret de vaga
en els serveis i de mica en mica aniria arribant a la producció.
Aquesta situació ens col·locaria cada cop més a la defensiva.
Potser arribaria un moment que alguns sectors del moviment
sindical exigirien un determinat grau d'intervenció de l'Administració en els serveis públics. Això no és nou, a Itàlia un
dirigent sindical, Marini, reivindica que la magistratura intervingui en aquests casos, opinió —al meu parer— profundament equivocada.

N o r e p r o d u i r m i m è t i c a m e n t e la t r a d i c i ó f a b r i l
Potser ens ajudarà analitzar alguns comportaments del sindicalisme en aquests sectors. La meva opinió és que s'han
traslladat mimèticament les formes de lluita dels sectors de
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la producció a aquests que comentàvem. Algunes de les raons,
no pas totes, evidentment, serien:
a) la tradició fabril del sindicalisme espanyol;
b) la falta, per part nostra, d'una elaboració precisa sobre
el tema;
c) la pèrdua de certes formes de lluita política i sindical
en alguns d'aquests sectors.
El sindicalisme de classe a Espanya ha exercit la seva influència quasi en exclusiva en els sectors de la producció. Això
és evident, llevat d'honroses excepcions com les d'Autobusos
de Barcelona, Aigua-Gas i Electricitat a Catalunya, Banca, Assegurances i el Metro de Madrid en el terreny sindical; en un
camp que podríem definir parasindical, els Metges Interns i
Residents i els treballadors de l'Ensenyament, on Comissions
Obreres, principal moviment d'oposició, quasi no tingué influència orgànica.
En no haver-hi una pràctica sindical de masses (ara comença a haver-n'hi) aquesta elaboració estava i continua estant, en dejú. ¿A què em refereixo quan parlo de pèrdua d'influència d'alguns con portaments polítics i sindicals, en aquests
sectors, sota el franquisme? Recordo aquelles vagues dels MIR
i dels ensenyants per exemple. En general, els continguts d'aquelles reivindicacions contemplaven reivindicacions anomenades qualitatives (juntament a les estrictament econòmiques)
que es referien a la qualitat de la Medicina i de l'Ensenyament,
que apuntaven a determinades transformacions en aquests
camps. Eren, per tant, situacions prou atractives per interesar
àmplies capes de la població, fonamentalment al conjunt dels
treballadors, amb independència de la solidaritat, poca o molta, d'uns sectors envers els altres. Observo, amb tristesa, que
s'ha entrat en una etapa d'allunyament d'aquella forma d'entendre el sindicalisme. Però el problema més greu està en el desplaçament cap a postures corporatives i gremialistes. Temps
enrera, quan es convocaven les vagues d'ensenyants s'establien relacions, formes comunicacionals entre els professors
i els pares dels alumnes, cosa, que ara, incomprensiblement,
no es realitza. (Evidentment, la conclusió no és «contra Franco
vivíem millor».) Actualment les vagues, o més ben dit, algunes vagues, s'han convocat mitjançant autèntics «mercats de
Calaf» sindicals, sobre la base de realització d'«assemblees»,
dirigides per una espècie de lumpen-sindicalisme, quan no de
màfia sindical, en lògica connexió entre ultradretans i ultraesquerranistes. Cal convenir que en alguns moments, a Sanitat
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de Madrid, per exemple, s'han realitzat les accions més inversemblants i més irracionals.

Encertar l'enemic, defensar els interessos
dels treballadors
En alguns sectors hom té la següent imprecisió sindical: es
fan vagues que intenten anar contra els interessos del contrari, contra aquell al qual es reivindica. Però resulta que l'adversari no es troba afectat, almenys econòmicament, per
aquestes accions. En canvi, els distorsionats son el conjunt
dels treballadors que —a la vegada— són els usuaris d'aquests
serveis i, encara més, els finançadors dels dits serveis. Per
exemple: a la Seguretat Social quan es va a la vaga el perceptor de les quotes (l'estat-patró) continua cobrant-les i posteriorment no paga els vaguistes les hores perdudes; en canvi,
el conjunt dels treballadors continua pagant religiosament. En
l'ensenyament passa una cosa semblant, no vull dir ¡gual. Com
resoldre aquest problema? L'interrogant continua obert. He
d'afirmar que no poso en qüestió el dret de vaga en aquests
sectors, ni en cap sector de l'activitat. El que sí poso en tela
de judici és la mecanicitat directa entre la lluita fabril i l'acció en aquests col·lectius. Encara més: la ¡dea expressada vagament per alguns, que l'hegemonia sindical es guanya «fent
vagues» és profundament equivocada. I molt més quan en els
serveis o almenys en algun d'ells, el sindicalisme de classe
és dèbil. Pul·lulen, a més a més, sindicats grocs i tota una amalgama d'organitzacions corporativistes i, pitjor encara, mafioses.
L'ànima conservadora que evidentment existeix ha de ser guanyada amb un sistema de comportament sindical diferent, i
no només sindical. Jo crec, que nosaltres no hem fet un estudi,
ni tan sols sociològic d'aquests assalariats. No fer-ho, no oferir alternatives vàlides ens situaria en la posició resignada del
«no h¡ ha res a fer» i, aleshores oferiríem en safata aquest
camp a la dreta.
En una altra ocasió analitzaré les accions, de forma puntual, que s'han donat en el darrer període. Això és, quin tipus
de negociacions, quina relació hi ha entre la plataforma inicial
—la capacitat de mobilització— i el que s'ha aconseguit. Al
marge de les consideracions d'aquest estudi és convenient
realitzar-lo pel fet que, com deia més amunt, la característica
nova d'aquesta lluita ha estat la massiva participació dels tre6

balladors de serveis; i que tots els serveis han conegut una
formidable mobilització. Com no analitzar la vaga d'escombraries, RTVE, transports (amb la transcendència d'accions com
el Metro i la RENFE), aigua-gas-electricitat, forners, banca, assegurances, comerç, ensenyament...? Efectivament tenen poc
en comú uns sectors amb els altres. Però, evidentment, en
aquest estudi analitzem el nexe que aquestes lluites tenen en
relació amb el conjunt de la població.

Formar dirigents sindicals «universals»
Crec que cal trencar amb la forma unilateral de concebre
el sindicalisme i, sobretot, de dirigir el sindicalisme. Concebim
el sindicalisme de forma, m'atreviria a dir, unilateral. És a dir,
tenim, ja ho dèiem abans, una visió fabril, exclusivament fabril, que —exageracions apart— quasi no té en compte els
canvis complexos que s'estan produint en el si de la classe
obrera. (Els treballadors d'avui no són exactament «els mateixos» que els de fa relativament poc temps.) El més natural,
fins ara, ha estat que «la direcció» elaborés (i és evident que
havia d'elaborar i dirigir) i després tothom intentava «posar
amb calçador» en els seus respectius àmbits «la línia». «La
direcció» elaborava la línia i, després, els amics de la «Funció
Pública», és un exemple, la posaven, repeteixo, amb calçador,
en la seva acció reivindicativa. Donant per acceptat que la
«direcció» ha de complir amb la seva responsabilitat, això és
elaborar-dirigir-coordinar, el problema que es planteja és com,
de quina manera. Això ens duria cap a un altre estudi; em
reduiré a expressar el següent: es tracta de recuperar, en profunditat, el que sempre hem manifestat, això és, que la nostra
política ve de «baix a dalt». Es tracta de comprendre que les
federacions d'indústria i dels serveis han d'elaborar, amb precisió les seves estratègies, les seves línies. La direcció «al
més alt nivell» ha de fer convergir els punts unitaris de totes
elles; «netejar» la lògica i natural tendència al que és estamental, situar, en definitiva —per damunt de tot— els interessos generals de la classe.
Aquesta línia, decidida d'aquesta manera, torna altra vegada a les Federacions, amb la diferència —en relació al procés anterior— que està neta d'«impureses gremials» i que és
una síntesi unitària dels més diversos col·lectius. Ja no és el
calçador, ja és una altra cosa; ja no és una línia exclusivament
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fabril, és la línia de tots, inclosos els fabrils i dels serveis. És
ja una concepció dels obrers manuals, tècnics i professionals;
dels parats, de les dones i dels joves. També dels treballadors agrícoles. Aquesta forma de dirigir demana una estructura, uns col·lectius de dirigents «universals». Aquesta universalitat en la direcció sindical, a qualsevol nivell, s'aconsegueix
en funció d'introduir en els sindicalistes una preocupació més
gran pels interessos generals del conjunt dels treballadors.
S'adquireix en la mesura que els dirigents d'Arts Gràfiques,
per exemple, coneguin la problemàtica de l'ensenyament i al
revés. Jo no sé si és oportú començar a pensar en els transvassaments de dirigents sindicals a l'estil d'Itàlia. Pel f e t de
no ser una tradició espanyola em fa por el mimetisme. No sé
si és bó o dolent per a nosaltres. Tan dolent és l'escapada
endavant com el conservadorisme si és que es planteja en
aquests termes. En abstracte penso una cosa així: «quin dirigent sindical tan extraordinari seria aquell que tingués una
experiència de direcció en químiques, construcció, t è x t i l , funció pública» (i totes les combinacions que es v u l g u i n ) , i «quin
dirigent sindical tan formidable seria aquell que tingués una
experiència parlamentària». ¿És una utopia això per al cas
espanyol? Jo crec que no es perd res parlant d'això. Discutint amb els treballadors arribaríem a la conclusió de la bondat
o no d'aquests plantejaments. De qualsevol manera I'«insòlit» de la formulació (que no pretén ser una traducció del cas
italià) no pot ser vista ni amb pretensió de distorsionar la nostra forma de fer les coses ni amb prevencions defensistes. Però
l'experiència ilaliana no la podem oblidar. Ni en general de
cap sindicat de classe.

Una acció sindical que es basi en els p r o j e c t e s
de transformació global de cada sector
Però estàvem parlant de l'acció sindical en els serveis públics en concret. Gro so modo cal tenir en compte la importància que té el que en aquests col·lectius s'elabori una alternativa sòcio-política. És fonamental, per assenyalar un cas singular, que la línia de la nostra organització sindical de l'ensenyament sigui feta en referència al model de cultura que necessita el nostre país, la sanitat faci el mateix, que transports... En conseqüència, les plataformes reivindicatives i l'acció mobilitzadora que les sostingui han d'estar en funció del
8

projecte global. Lògicament aquests projectes han de ser l'obra
de l'organització sectorial, però ha de comptar amb la corresponsabilitat del conjunt de les estructures del sindicat, que
—a la vegada— ha de trobar formes de relació amb les capes
populars. De tot això es desprèn que les formes de pressió
social, abans de produir-se i en el seu desenvolupament, han
de tenir en compte la seva repercussió col·lectiva. ¿No és oportú que abans d'una vaga, per exemple en els transports, tant
públics com privats, els sindicats informin la població, o millor
dit, que abans de l'acció s'estableixin aquests llaços comunicacionals sindicats-conjunt dels treballadors? ¿No és convenient que en cada acció es recordi el projecte de transformació democràtica de cada sector, que interessa tota la col·lectivitat? Es tracta, en definitiva, que els vaguistes no estiguin
sols. Però el problema no hem de mirar-lo a través de la concepció limitada de «buscar, tenir aliats», sinó d'actuar de forma conseqüent, perquè les reivindicacions (les qualitatives i
les pròpies), i els mètodes d'acció pel fet que repercuteixen en
tots, interessen a tots.

9

La família
en la societat
del benestar
Ágnes Heller *
Si examinem la historia de la civilització fins a la separació entre
societat civil i Estat, que s'esdevingué en fases successives des de
finals del segle XVIII en endavant, ens veurem obligats a considerar
merament tautológica l'expressió «les dones a la família». En totes
les societats que fonamentaven la seva vida associativa en comunitats de tipus divers, la família representava l'única comunitat a
la qual les dones pertanyien d'una manera directa. Aquestes, llevat
de les reines, no prenien part en les decisions del cos social més
ampli, és a dir a l'esfera política, i les seves necessitats i els seus
interessos trobaven representació només a través dels pares i dels
marits. Així, quan Aristòtil identificava l'home amb l'«animal polític»
i definia la dona com a part de la «família» de la qual formaven part,
en la mateixa condició, els nens petits i els esclaus, només feia que
descriure la situació de fet. També a l'Edat Mitjana les dones eren
excloses de les assemblees dels estats. Tot allò que s'esdevenia fora
de l'àmbit familiar —discussions polítiques, comerç i guerra— eren
assumptes reservats als homes. A més a més, les dones casades a
tot arreu eren excloses de les càrregues religioses. En les religions
de difusió mundial no hi han hagut mai sacerdotesses; en les altres
religions les sacerdotesses eren reclutades només entre les verges.
La participació contemporània en la família i altres institucions era
inconcebible.
D'altra banda la família era molt important, fins i tot per als
homes. Com a base natural de l'existència, la família constituïa la
condició preliminar d'una reproducció «normal» de la vida. En primer lloc representava l'àmbit efectiu de gairebé totes les activitats econòmiques. En l'agricultura i en l'artesania les dones contribuïen d'una manera almenys semblant a la de l'home i esdevenien
indispensables. Les que pertanyien a les classes superiors organitzaven la direcció de la casa i col·laboraven en la direcció dels esclaus
i dels serfs. En segon lloc la salvaguarda de la salut era feina exclusivament femenina. No existia l'hospitalització i els metges assistien
el malalt només en els casos més seriosos, que reclamaven unes
habilitats particulars. Eren les dones les que s'havien de preocupar
*
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marxista,

novembre-desembre 1978.

dels malalts, dels vells, dels ferits, dels moribunds. No existien institucions educatives llevat d'algunes per a adolescents. Els nens més
petits i les nenes rebien de les mares els rudiments del coneixement. En tercer lloc: en els llocs on la representació constitueix
part integrant de la reproducció social, les dones hi prenen part. En
últim lloc, però no per això menys rellevant, hi havia la gran importància donada a la transmissió dels fills legítims. Allà on existia propietat privada —cosa que passava en la majoria dels casos— calia
un hereu, calia una força de treball per menar la casa i per mantenir ben alt el nom i la reputació familiar. L'elecció voluntària
de quedar-se solter constitueix un fenomen nou que coincideix amb
la societat civil moderna. La separació entre Estat i societat civil,
les relacions de mercat, la industrialització creixent van modificant
lentament però radicalment l'status social de la família. És des
d'aquest moment en endavant que l'expressió «les dones a la família» ja no és una tautologia. Només amb l'excepció potser de les
famílies camperoles tradicionals el hinterland econòmic de les quals
exercia una acció de contenció a la volada ¡ a la velocitat del canvi.

La separació entre Estat i societat civil, les relacions
de mercat, la industrialització creixent van modificant
lentament però radicalment l'status social de la família.

El Manifest del partit comunista mantenia que el capitalisme destruía els lligams familiars. Marx es referia a l'ambient proletari en
el qual el treball de les dones i de les criatures posava fi a la família entesa com una comunitat més o menys tancada. Però ja a finals
del segle XIX Bernstein podia assenyalar legítimament que l'orientació d'aquesta tendència s'havia invertit. Des del moment en què
el sou dels homes va ser suficient per garantir la reproducció econòmica de la dona i dels fills, era inevitable que la família es tornés
a reconstituir í llavors demostrà que era molt més resistent del que
semblava. Però aquesta família ja no era la mateixa d'abans.
A continuació em proposo d'estudiar la transformació de la família sobretot —encara que no pas exclusivament— des del punt de
vista de la situació femenina per arribar a la conclusió que el canvi
esmentat va tenir un èxit contradictori pel que fa a la llibertat,
l'status i al prestigi social de les dones, ja que per una banda va
augmentar la igualtat, però de l'altra la desigualtat, entre els sexes.

La família esdevé la fortalesa de l'individu
La societat civil assegura a l'esfera privada una relativa independència de l'esfera pública. El fet d'actuar en el mercat no presuposa
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pas una presència activa anàloga en els afers públics i, al contrari,
l'status públic no garanteix la seguretat econòmica. El fet de pertànyer a una classe sòcio-econòmica està subjecte a canvi: es pot
caure en una classe més baixa fins i tot sense haver transgredit el
codi polític, moral o religiós, pel sol fet d'haver-se equivocat en els
càlculs. La vida esdevé dura: cal batre la competència, si no estàs
perdut. No hi ha cap comunitat que amb la seva escalfor protegeixi,
defensi i ofereixi refugi a l'individu, llevat de la família. (Una descripció molt clara d'aquesta fase es troba al volum de Habermas.
Història i critica de l'opinió pública.) La família queda com l'única
forma de comunitat real, és la «casa» com la «fortalesa» de l'individu. En el món exterior ningú no té pietat de l'altre, ningú no té
en compte la personalitat de l'altre i per tant és de la família que
tots desitgen rebre atencions i respecte, i el reconeixement de la
personalitat pròpia. El mot «casa» ja no vol dir el lloc de residència,
la ciutat o el poble de naixement; «casa» ara ja és sinònim de família.
Així és com la família esdevé l'esfera íntima de l'existència, el lloc
exclusiu en el qual es poden expressar les pròpies emocions tot
esperant que els altres facin el mateix, el lloc en el qual es poden
relaxar junts; en f i , el lloc en el qual poden quedar-se sols amb
aquells que, en un cert sentit, els pertanyen. Però també representa
el lloc en el qual un es refà de les humiliacions sofertes en el món
exterior, en el qual pot descarregar la pròpia agressivitat reprimida,
animar al control d'un mateix, cridar i dominar els altres. Almenys
durant més d'un segle —en moltes famílies encara fins als nostres
dies— ha estat una prerrogativa exclusiva només dels homes de
rebre de la família protecció, amor, participació, desfogament de l'agressivitat i de la revenja, fet que ha condicionat i continua condicionant el paper femení i alhora, en part, el paper dels mateixos
nens dins de la «casa». El seu deure consistia a oferir el seu suport
i la seva compassió als marits i pares, i restituir-los l'estima perduda en ells mateixos, i acceptar-ne al mateix temps els càstigs.
Només en els darrers decennis i en una minoria de famílies, aquesta
relació ha esdevingut intercanviable.

No hi ha cap comunitat que amb la seva escalfor protegeixi, defensi i ofereixi refugi a l'individu llevat de la
família . En el món exterior ningú no té pietat de l'altre, ningú no té en compte la personalitat de l'altre
i per tant és de la família que tots desitgen rebre atencions i respecte, i el reconeixement de la pròpia personalitat.
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Imposició de l'amor en les relacions matrimonials
i filials
Un cop establerta la relació «casa»-amor, necessàriament el matrimoni havia de fundar-se en l'amor. Encara que entre les motivacions de l'elecció del consort, una fos sempre una certa disposició i
atracció recíproca, el respecte i la convenció, els lligams de veïnatge i les tradicions de la comunitat tenien almenys una importància
igual. La «passió amorosa» és una invenció de la societat civil que
consisteix a posar «l'enamorament» com una condició, real o ideològica, del matrimoni. Si per una banda això va significar d'atribuir
més importància als valors personals, per l'altra va ser l'origen de
tragèdies desconegudes fins aleshores. Mentre el matrimoni no
estava necessàriament basat en ¡'«enamorament», la desaparició de
l'afecte no comportava conseqüències catastròfiques, però des del
moment en què la «casa» va convertir-se en l'«únic» refugi, aquest
fet va comportar la pèrdua total de la seguretat. I una altra vegada
això era més cert per a les dones que per als homes, pel fet que
ells podien trobar en altres dones unes substitucions parcials, mentre les dones es veien obligades a quedar-se en una casa buida o
a transformar-se en simples objectes de revenja per als seus marits. L'atmosfera afectiva existent a la família també arribava als
nens: el lligam personal amb els pares tenia en el seu desenvolupament un pes bastant més gran del pes que havia tingut sobre les
generacions precedents. Les conseqüències no varen ser pas menys
contradictòries que les referents al matrimoni. Com a molt les criatures rebien de la mare una «bona» defensa i protecció del món
exterioi i sovint també del seu pare (i aquest és un fenomen històric
nou), però aquest amor estaven obligats a bescanviar-lo. El quart
manament es limitava a prescriure el respecte als pares; això i res
més és el que s'esperava dels fills en les societats precedents. El
manament que regula l'esfera íntima en les societats modernes
prescriu l'amor i si algú se'n desentén, això li comportarà remordiments de consciència. És aquí que, almenys en part, rauen les arrels
del complex d'Edip. El problema en el qual es fonamenta aquest
complex està provocat per la doble funció de la família: aquesta havia d'introduir els nens en la vida social i al mateix temps protegirlos d'ella. El pare, que demanava a la família protecció i afecte, per
l'altra banda tenia el deure de desenvolupar uns caràcters humans
suficients com per afrontar la duresa de la societat competitiva.
I precisament per acomplir aquesta funció sovint es veia obligat a
disfressar-se de tirà. I a causa d'aquesta funció de mitjancer, funció
que no podien dur a terme les dones, no pas poques vegades acabava essent odiat.
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La «passió amorosa» és una invenció de la societat civil
que consisteix a posar «l'enamorament» com a condició, real o ideològica, del matrimoni. Si per una banda
això va significar atribuir més importància als valors
personals, per l'altra va ser l'origen de moltes tragèdies
desconegudes fins aleshores.

El caràcter específic d'«esfera íntima» assumit, com acabem d'assenyalar, en la família moderna implicava una divisió afectiva del
treball entre homes i dones que anava molt més lluny de la tradicional. La imatge de la senyora freda i distanciada, encarnació dels
valors tradicionals, que es resisteix a totes les demandes i a totes
les manifestacions d'afecte que li fan els seus admiradors, fins i
tot a aquella complementària que li fa 'a camperola senzilla, rústega i
treballadora, fou substituïda per una altra. Em refereixo a la imatge
de la «dona i mare amorosa» que tot ho comprèn i ho perdona, que
combina charme i tendresa, que és tímida i fràgil, i que tan aviat
està de bon humor com trista, meitat adulta, meitat criatura, amb
aspecte de nena o d'àvia amb els cabells blancs, però amb ànim
d'adolescent —altra vegada amb uns canvis ràpids—, intel·lectualment subdesenvolupada, però propera a la naturalesa, dotada d'un
sentit de l'ordre i artífex de la pau. Les dones desitjaven ardentment adequar-se a aquest esquema. Quan no aconseguien de mantenir-lo, gairebé sempre vivien aquesta circumstància com un fracàs
personal. La casa es convertia en una casa de nines.

Separació entre casa i lloc de treball
El procés accelerat i promogut per la separació total entre la
casa i el lloc de treball va traduir-se en la separació del temps dedicat a les activitats (en el quadre de la divisió social del treball) de
l'anomenat temps lliure. L'expressió «tornar a casa» no tenia cap
significat simbòlic, havia passat a ser literal. En realitat tothom podia
tancar la porta al seu darrera, deixar el món a fora, quedar-se «sol»
sense aprenents que cohabitessin amb ell, sense oncles ni ties, ni
nebots que vivissin sota el seu mateix sostre. Tampoc veïns que
venien a menjar, ni estones esmerçades a mantenir relacions allunyades. No calia fer més passos, només en treuria avorriment i forma
de gastar diners.
De totes maneres, també en aquesta ocasió la separació entre
casa i lloc de treball va produir més canvis en la vida de les dones
que en la dels homes. En el passat les dones, tot i no participar mai
directament en les institucions sòcio-polítiques de la societat, sempre vivien al bell mig dels esdeveniments. Es ficaven en les batalles
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dels homes, en l'intercanvi de visites amb els veïns, i conservaven
a més un cert deure productiu. Ara les coses havien empitjorat. Ara
per a les dones els únics elements d'informació que es filtraven
del món extern eren les explicacions escoltades dels marits. Elles
ja no eren «dins de la vida», sinó que vivien en una casa de nines.
És cert que elles treballaven com els homes, ja que fins als últims
decennis, la reproducció diària de la familia representava resoldre
una tasca enorme. I en canvi el seu treball no estava reconegut perquè no «guanyaven diners». Eren els diners que es guanyaven els
que feien més gran o més petita la possibilitat de satisfer les necessitats de la família i el treball femeni feia la cara de «gastar» els
diners i no de «guanyar-los». Fins i tot treballant fins a l'esgotament,
elles només feien que reproduir la seva dependència. Una nina oprimida és sempre una nina. Obligada a més, a fer un esforç desesperat
per conservar la pròpia joventut i mantenir-se atractiva de cara al
marit, i si no aconseguia d'encarnar aquest model, el preu a pagar
podia ser la pèrdua de l'amor i, per tant, del pa de cada dia.

I quan per als mascles queia en desús el precepte que
els obligava a tenir relacions sexuals només dins el
matrimoni, i en canvi es reafirmava el valor de la «castedat femenina», les dones es van trobar encarades a
un deure contradictori que no eren capaces de resoldre.
Per una banda havien de ser «fredes» i distanciades, i
per l'altra havien de competir amb l'habilitat de les
prostitutes.

En aquest període també en les relacions sexuals, com ja està
extensament documentat, es va produir una situació de desigualtat
cada vegada més desfavorable a la dona. Mentre els preceptes de
la religió cristiana eren generalment interioritzats i, almenys parcialment practicats en la vida de cada dia, els dos sexes regulaven
de la mateixa manera la vida sexual de cadascú. La castedat abans
del matrimoni era un requisit tant per a l'home com per a la dona.
L'adulteri era un pecat, fos qui fos el qui el cometia. Els càstigs
eren severs però penaven indiferentment a tots. Però a mida que la
religió esdevingué una convenció pura, més van créixer les desigualtats. De fet a l'home se li permetia tot i a la dona res: allò que
passava «fora» no era difícil de mantenir-ho en secret, però sobre
el que passava a casa, els veïns indiscrets estaven ben disposats a
fer de testimoni. Sigui com sigui, mentre l'home «que guanyava els
diners» no tenia res a perdre, la dona, que aparentment era «mantinguda», podia pagar el seu gest amb la pèrdua de la seguretat
econòmica.
Fins aquí he descrit algunes conseqüències desfavorables, o al-
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menys contradictòries, de la identitat social, econòmica i sexual de
les dones produïdes en la família de la societat civil. Malgrat tot el
naixement de la societat civil va constituir la premissa per a I alliberament de les dones. Els drets civils sobre els quals es basava la
societat van servir per legitimar les batalles per a la igualtat entre
els sexes, idea que en ella mateixa, de sortida, superava totes les
possibilitats i els somnis que havien cultivat les dones en el passat.

Primer pas: totes les persones són iguals
La societat civil reconeix que tots els ciutadans són persones i
no només simples membres d'una comunitat qualsevol. Les dones
que estaven lligades a l'única comunitat que els estava confiada, la
família, podien tornar a entrar en l'estructura general de la societat.
Des del moment en què es reconeixia el títol de persona a cadascú, calia que les dones també fossin reconegudes com a persones
independentment de la comunitat a la qual pertanyien, és a dir de
la família. Heus aquí perquè elles van adreçar-se a l'Estat: els primers moviments feministes pretenien obligar l'Estat a reconèixer
a les dones la seva condició de ciutadanes. En altres paraules, els
moviments feministes es fixaven un objectiu radicalment nou: el de
donar a les dones la possibilitat de fer-se, per primera vegada a la
història, «animals polítics», és a dir éssers immediatament socials.
Aquests moviments van reclamar la intervenció de l'Estat per tal de
garantir la realització plena dels principis de la societat civil: la
igualtat formal de totes les persones enfront de la llei. En aquest
aspecte es van bellugar d'una forma similar als moviments de treballadors. Si sorgeix una contradicció, fins i tot els drets civils poden
ser interpretats diversament. Així com era possible interpretar de
manera diferent el dret a la propietat i a l'organització, i per això
els sindicats, fent efectiu el segon van acabar anant en contra de
la interpretació del primer que veia en això un dret al mercat lliure
(i això és tan cert que aquesta contradicció va ser resolta per la
pressió exercida pel moviment dels treballadors), així mateix doncs
el dret a la propietat i el dret a la igualtat i a la llibertat personal
eren susceptibles d'interpretacions diverses. Les dones refusaven
de ser una propietat del mascle i rebutjaven la idea que se'ls pogués
aplicar el dret a la propietat privada. Mantenien que aquesta interpretació era il·legítima i que a les dones, com a persones, calia
aplicar-les el dret a la igualtat i a la llibertat personal. La batalla va
ser molt llarga però es va cloure positivament: durant el segle XX
les dones, almenys en tots els països en què la societat civil s'havia
emancipat, van obtenir de ser reconegudes com a persones i éssers
immediatament socials.
Abans he parlat de la demanda, per part de les dones, de la intervenció estatal. Aquest gest pot ser pres des de diverses perspec-
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tives. Tothom sap que la legislació de l'Estat democràtico-burgès
no pot contradir, almenys a la llarga, el consens ètic de la societat.
Allò que la societat ja no considera més com una ofensa a la moral,
no pot pas ser castigat per la llei, mentre que allò que el consens
moral considera que transgredeix la societat ha de ser en canvi
castigat per la llei. A més, no és pas només en el codi penal que
aquest consens moral exerceix la seva forta influència, sinó en tot
el sistema jurídic (per posar un exemple, hi ha lleis sobre qüestions
de costums que haurien de ser abolides i aleshores ja no se les
condemnaria moralment). En aquest cas no em refereixo a la qüestió
del sufragi universal, encara que això ha tingut un paper decisiu en
l'alliberament de la dona, perquè la batalla a favor de la participació
paritaria de les dones en les eleccions no es pot entendre com una
demanda d'intervenció de l'Estat en la vida privada, des del moment
en què aquesta afecta directament l'esfera política. Cal recordar
però la demanda d'aliments per a les dones i els fills abandonats, la
demanda per la paritat en l'accés a l'escola i al món del treball, així
com el fet de considerar el maltracte donat a les dones (i per tant
les injúries) com una qüestió ja no privada sinó com una cosa susceptible de ser castigada per la llei. Última cosa, però no menys
important: el divorci legal era més interessant per a les dones que
per als homes. Totes aquestes conquistes obtingudes gràcies a la
intervenció de l'Estat en l'esfera de la vida privada, van comportar
el reconeixement progressiu de les dones com a persones, en contra
de les tesis d'aquells que les veien com a «objectes de propietat».

Les dones refusaven de ser una propietat del mascle i
rebutjaven la idea que se'ls pogués aplicar el dret a la
propietat privada.

Abans de poder ser aprovada una legislació sobre aquests aspectes calia que al voltant s'hi constituís un consens moral. Aquest
resultat en part va ser obtingut pels moviments feministes i en part
per aquells homes que estaven interessats en la igualtat de les
dones, empesos per consideracions morals o jurídiques, així com
econòmico-socials.
És a dir, el desenvolupament contradictori de la família —i el
de la condició de la dona dins la família— va realitzar-se paral·lelament al progrés lineal del reconeixement de les dones com a persones.
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Comparança entre dues societats benestants:
Suècia i USA
Malgrat tot, el procés esmentat va tenir un desenvolupament i
una volada desigual en els diversos països. La tradició, la religió, el
desenvolupament industrial i altres factors encara podien accelerar
o endarrerir la realització d'aquesta tendència general. Si en les pàgines següents analitzo la condició que existeix actualment i les seves
sortides futures possibles, queda ben entès que em refereixo als
països en els quals la família ha entrat en una fase nova de transformació i en els quals ja està acceptat el principi que les dones
són persones. Des d'ara en endavant limito la meva anàlisi als
welfare states (estats benestants). Aquests a més es poden classificar, a parer nostre, en dos tipus diversos: l'econòmic i el total.
Els Estats Units són el millor exemple del primer tipus, Suècia del
segon. L'Estat del benestar econòmic assegura la crescuda o almenys la conservació del nivell de consum intern i, per realitzar
aquest objectiu i evitar tensions socials intenses, garanteix la reproducció de la força de treball, intentant a més assegurar un
estàndard de vida relativament elevat a la majoria de la població.
L'Estat del benestar total (social) va més lluny que això: assegura
tots els serveis necessaris als ciutadans per al manteniment de la
seguretat social (salut, educació, etc.) independentment del seu sou,
retribució, entrades diverses o rendes, és a dir independentment del
mercat. No és només el fet d'elevar el nivell de consum que es
considera necessari, sinó també el del nivell cultural, és a dir el
consum va dirigit cap a les institucions culturals. Aquests són els
diversos tipus que avui existeixen d'interdependència entre Estat i
societat civil.

Nous papers per al pare i la mare
La família moderna ha perdut algun dels deures importants que
duien a terme els models familiars precedents, en primer lloc l'educatiu. Del moment en què va ser introduït l'ensenyament estatal
obligatori, els coneixements socialment necessaris eren ensenyats
a les escoles. En la major part dels països els nens passen almenys
la meitat de la seva jornada a l'escola i en molts països fins i tot
el dia sencer. Ja no són els pares els qui transmeten els coneixements d'una generació a l'altra. I els esquemes de comportament
socialment aprovats tampoc no són transmesos pels pares, sinó pels
ensenyants. La mare conserva el paper educatiu només pel que fa
a les criatures fins a 5 o 6 anys, i exclusivament només de cara a
la cura física i emocional. En tots els ambients intel·lectuals els pares
tenen el deure de controlar, i sovint no estan ni en condició d'exercir-lo: realment molt sovint no tenen ni idea d'allò que haurien de
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tenir sota control. I també el deure d'atendre per molt de temps i
d'una manera especial els malalts, els vells i els moribonds està
resolt per les institucions. (Aquestes transformacions han estat
descrites amb molta precisió per Ivan lllich; d'altra banda les seves
propostes alternatives pequen en alguns casos d'extremisme.) Ara
fins i tot per als casos més senzills es demana la presència del
metge que d'aquesta manera assumeix les competències perdudes
per la dona sense qualificació professional. I és en els hospitals on
les dones pareixen, és allí on la gent es mor, i també és allí on es
curen les enfermetats que comporten una convalescència llarga. Ja
no passa més que els membres de tres generacions visquin uns al
costat dels altres: els vells s'han d'espavilar tot sols, llevat del cas
que, per haver estat més afortunat o per tenir major necessitat d'atenció, són els asils els qui se n'encarreguen.

El sistema escolar d'una banda i la major seguretat social garantida per l'Estat del benestar de l'altra van
alUberar els marits d'aquell deure tan contradictori que
suposava mantenir relacions afectives amb els fills,
preparant-los al mateix temps a afrontar la duresa de
la vida amb l'exercici de l'autoritat paterna.

Tot això va comportar per a les dones la pèrdua de nombroses
i importants funcions socials dins la família. I d'altra banda es van
veure obligades a pagar aquest fet amb la pèrdua de la funció exclusiva que elles exercien en l'esfera afectiva. El sistema escolar d'una
banda i la major seguretat social garantida per l'Estat del benestar
de l'altra van alliberar els marits d'aquell deure tan contradictori
que suposava mantenir relacions afectives amb els fills, preparantlos al mateix temps a afrontar la duresa de la vida amb l'exercici
de l'autoritat paterna. Ara que ja podia reduir el segon paper, el tirà
de casa va convertir-se en un company de jocs, el «papa rialler». Ja
no hi havia motiu perquè fos només la mare la qui garantís el calor
afectiu, ans al contrari: com que a la mare només li quedava el
deure de portar la casa, els nens es veien almenys parcialment
obligats a conformar-se a les regles domèstiques que ella dictava.
D'aquesta manera la mare va esdevenir «la part dolenta». Ella renya
mentre el pare vol la pau domèstica.
Actualment és sobretot el pare el qui intenta atraure's les simpaties de les criatures i la conseqüència natural d'això és l'educació
permissiva. Aquesta no té res a veure amb la democràcia comunitària, ans al contrari conserva d'una manera soterrada les relacions
de desigualtat. Ens trobem de cara al fenomen de la dissolució de
la família. La casa ja no és la casa, sinó només un hotel on els fills
troben menjar i lloc per dormir. S'ha perdut la intimitat: els membres
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de la família ja no comparteixen els afectes o béns segons les
seves necessitats.

La casa ja no és la casa, sinó només un hotel on els
fills troben menjar i lloc per dormir. S'ha perdut la intimitat: els membres de la família ja no comparteixen
els afectes o béns segons les seves necessitats.

A l'entretemps l'Estat del benestar comença a produir un nombre
cada vegada més gran d'ajudes per a la gestió domèstica. A més
a l'àmbit familiar es consumeix una quantitat cada vegada més gran
de productes industrials. Màquines de rentar roba, màquines de rentar plats, aspiradores i neveres ajuden a la dona de sa casa, li faciliten la seva feina, però al mateix temps la priven de la seva important funció de reproduir la vida quotidiana de la família. Fins fa molt
poc la tesi del marit quan deia que ell guanyava els diners mentre
la dona es limitava a gastar-los, només era una manifestació de falsa
consciència; avui ja no és així. Per enllestir la feina domèstica cal
menys de la meitat d'un dia normal de treball. I ja no existeixen les
activitats que abans podien substituir aquestes: les dones ja no
poden fer servir les hores lliures per ensenyar a les filles a cosir,
cuinar, parlar llengües o tocar instruments musicals. I per això ja
no senten el desig d'aprendre o d'exercir aquestes capacitats. En
darrer lloc la possibilitat de tenir unes converses agradables amb
els veïns esdevé cada vegada més petita tant si és en els blocs de
pisos com si és en l'aïllament de les zones suburbanes.

Més serveis a casa, més dones a treballar fora
En els últims decennis ha crescut el nombre de dones que han
anat a augmentar la força de treball. Ara aquestes també «guanyen»,
i estan en el seu perfecte dret quan reclamen als marits que facin
la seva part en el treball domèstic. Però, ho repeteixo un altre cop,
aquest progrés en les relacions familiars mina la família per la seva
base. I d'aquí neix l'interrogant: ¿per què hem de tenir una família si
cada persona individual, com a tal, pot proveir la reproducció de
la seva vida quotidiana? ¿Quin sentit té mantenir una comunitat que
està privada de tota funció econòmica?
Els darrers decennis són els de la revolució sexual. La igualtat
sexual de la dona és cada vegada més universalment reconeguda,
almenys a nivell de consens moral oficial —encara que a la pràctica
prevaleixi la tradició oposada— i en general ja no s'accepta que les
relacions sexuals hagin de tenir exclusivament un caràcter intraconjugal. I heus aquí que hem de posar-nos altra vegada la qüestió:
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¿per quina finalitat cal mantenir una comunitat familiar sense conservar el caràcter exclusiu de les relacions sexuals que en són la
base «natural»?

... Perquè hem de tenir una família si cada persona
individual, com a tal, pot proveir la reproducció de la
seva vida quotidiana? ¿Quin sentit té mantenir una comunitat que està privada de qualsevol funció econòmica?... ¿per quina finalitat cal mantenir una comunitat
familiar sense conservar-ne el caràcter exclusiu de les
relacions sexuals que en són la seva base «natural»?

I encara més: en sorgir la societat civil, l'«enamorament» s'havia
convertit en el fonament del matrimoni. Aquest ideal, des del seu
començament, anava acompanyat de la consideració següent: ¿què
passa si l'amor deixa d'existir? Un matrimoni sense amor ja no és
un matrimoni «de veritat», un matrimoni «autèntic». La demanda de
la legalització del divorci es basava, almenys en part, en aquestes
consideracions. Avui el divorci és legal i nosaltres el practiquem.
Aquest progrés al mateix tempsha donat lloc als matrimonis de curta
durada. I en canvi, ¿com és possible mantenir la intimitat en un
matrimoni de durada curta si la intimitat és una cosa que només es
pot aconseguir amb el temps? I a més, ¿quina seguretat es pot
conservar si cap matrimoni no és del tot segur? Altra vegada la
pregunta és: ¿quin sentit té conservar una comunitat basada en la
intimitat i en la seguretat si aquesta no pot garantir ni l'una ni
l'altra?

L'Estat del benestar econòmic intenta mantenir
la família
En tots els Estats benestants la família està en vies de dissolució, però allà on no es tracta d'Estats del benestar total aquesta dissolució està amagada. En els Estats del benestar econòmic la dissolució completa de la família és obstaculitzada pel fet que manquen
els serveis socials i que el nombre de dones que fan part de la
força de treball activa és limitat. Realment els nens no podrien sobreviure fora de la família: falten guarderies, o com a mínim la
seva difusió és insuficient i les mares s'han de quedar a casa. L'educació és gratuïta només parcialment (i no és pas una bona educació); per conseqüència els joves han de fiar-se de l'ajuda dels
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En els Estats del benestar econòmic la dissolució completa de la família és obstaculitzada pel fet que manquen els serveis socials i que el número de dones que
fan part de la força de treball activa és limitat.

seus pares. L'estructura industrial i dels serveis està basada principalment en la força de treball masculí i d'una certa manera els
deures i els sous dels homes comprenen el manteniment de la família. Tot això crea dins les famílies unes tensions fortíssimes,
sobretot en aquelles famílies en què el nivell cultural de les dones
és igual al dels marits, les quals malgrat això es veuen obligades a
quedar-se a casa i realitzar una feina que els sembla inferior.

L'Estat del benestar total esdevé Estat maternal
Si mirem els Estats del benestar total, veiem un quadre completament diferent. Aquí la dissolució de la família és un fet explícit.
Les dones tenen la plena igualtat d'accés al món del treball; l'Estat
té cura de les criatures per mitjà d'una xarxa densa i ramificada
d'escoles bressol i guarderies. L'educació dels joves va a càrrec
gairebé totalment de l'Estat, i aquests ja no s'han de refiar —o
almenys no exclusivament— del balanç familiar. La igualtat sexual
comença a ser una realitat fins i tot en la pràctica. La família cada
vegada sembla més supèrflua des del punt de vista de la producció
i del consum, així com de la reproducció i de la cura de la prole.
Com a conseqüència, el mateix matrimoni travessa una fase de
disgregació. Cada vegada més es difonen les relacions lliures i temporals. Les grans tensions internes de la vida familiar ja no existeixen, i ja no hi ha l'obligació de mantenir relacions permanents,
que han estat substituïdes per la possibilitat d'abandonar la família
per formar-ne una altra. També han desaparegut les responsabilitats.
Les persones, que ara ja són independents, no les comparteixen
més: un no és responsable de l'altre i tampoc no ho és dels fills.
La dinàmica inherent a la família de la societat civil des del seu.
origen tendeix a acomplir-se: que cadascú esdevingui, una persona
autònoma. La intervenció estatal garanteix als solters la possibilitat
de po ser altra cosa que persones. Les institucions personals privades són substituïdes per les institucions estatals. La mare és substituïda per l'Estat.
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L'Estat es fa maternal i garanteix a l'individu la seva
sobrevivencia, la seva educació, la seva salut; és l'Estat el que s'ocupa de tot això i sempre és ell el que
n'assumeix la responsabilitat exclusiva.

L'Estat es fa ••maternal» i garanteix a l'individu la seva sobrevivencia, la seva educació, la seva salut; és l'Estat el que s'ocupa
de tot això i sempre és ell el que n'assumeix la responsabilitat
exclusiva. Desapareix l'última comunitat de la història perquè la
societat reemplaça radicalment qualsevol tipus de comunitat. En el
transcurs d'aquest mateix procés desapareix també una altra tendència que estava present en el si de la societat des dels seus començaments: la família en el passat era «la» casa, «la» esfera íntima, «el» regne de la seguretat social. Amb la seva dissolució,
desapareix la casa, la intimitat, la seguretat emotiva. La capacitat
de «viure junts», aprenent a soportar una certa quantitat de frustracions per amor de la coexistència, per la salvaguarda de la interioritat del nostre món afectiu, ja està a punt de ser abandonada.

Contradiccions entre les noves persones autònomes
No s'exclou pas que aquest procés en comporti d'altres. És
difícil de creure que es pugui ser capaç de prendre part activa en
els processos decisius de l'esfera pública, es pugui reconèixer les
necessitats dels altres, si abans no s'ha mai après a viure amb els
altres, a prendre part en les discussions col·lectives, a tenir en
compte les exigències dels sers humans que ens són més a la vora.
És difícil de creure que algú que mai no s'ha trobat amb el deure
d'assumir responsabilitats en el seu ambient propi més proper, sigui capaç d'assumir-les de cara als altres. És difícil de creure que,
sense haver après mai a suportar frustracions provinents de persones properes i estimades, es pugui aprendre a suportar-les, tal com
cal per a la salut mental i psíquica pròpia. Heus aquí perquè no
ens hem d'estranyar quan descobrim que la tendència a la dissolució
de la família no disminueix pas les neurosis socials. Estar sols vol
dir solitud. Cap Estat no pot reemplaçar la simpatia afectuosa dels
sers humans, cap psicoanalista no pot oferir la compassió i la comprensió que saben donar aquells que coneixeu i estimeu, aquells
que us coneixen i us estimen simplement per allò que sou. Qui no
té sentit de la responsabilitat no troba ningú que en tingui en el
seu lloc. Els contactes personals que duren poden convertir-se en
lligams, però sense lligams l'existència humana s'arrisca a convertir-se en massa inestable.
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Cap Estat no pot reemplaçar la simpatia afectuosa dels
sers humans, cap psicoanalista no pot oferir la compassió i la comprensió que sagen donar aquells que coneixeu i estimeu, aquells que us coneixen i us estimen
simplement per allò que sou.
Ens trobem enfront d'un nou conjunt de contradiccions: l'existent entre llibertat personal i seguretat emotiva, entre independència i responsabilitat, entre ser simplement una persona o una «persona-per-als-altres». La sort futura de la família i en general de la
comunitat està en mans, en gran manera, de les tendències evolutives de les relacions entre societat civil i Estat. El coneixement
d'aquesta interdependència no ha d'impedir pas una valoració racional de les tendències possibles segons una perspectiva socialista, ans al contrari ens obliga a viure cada vegada més a l'altura
d'aquestes tendències.
Per a con ,: nuar la meva reflexió cal fer una observació preliminar: la meva reconstrucció històrica està basada principalment en
el desenvolupament de les societats europees de l'Europa occidental i d'Amèrica, dins les quals s'ha produït la separació entre Estat
i societat civil. Per això les perspectives que esbosso són resultats
possibles del procés descrit. Això no vol pas dir que jo vulgui limitar a aquestes societats la meva idea reguladora del futur. Em
limito a suposar l'existència d'un Estat democràtic, deixant entre
parèntesi les vicissituds que podrien donar-se en la família en el
cas més infeliç, és a dir si haguessin de prevaldré els Estats absoluts.

La família, està destinada a desaparèixer?
El meu punt de sortida ha estat l'assumpció que la família constitueix l'última forma de comunitat que ha sobreviscut en l'àmbit
de la societat civil, sense analitzar el problema de si és cert que
en una societat fundada en el contracte, eh els intercanvis de les
relacions interpersonals, en la divisió dels poders, en la producció
de les mercaderies, en la igualtat enfront de la llei, en el dret
formal pel que fa als valors efectius dels drets civils de base, les
comunitats estan condemnades des del seu començament a la destrucció. I en canvi es tractava d'una qüestió oberta de facto: en un
La capacitat de «viure junts», aprenent a suportar certa
quantitat de frustracions per amor a la coexistència,
per la salvaguarda de la interioritat del nostre món
afectiu, ja està a punt de ser abandonada.
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principi els Estats Units eren tant el país de les comunitats diferenciades entre elles, com el país de l'individualisme creixent. Encara
que l'afluixament de les tradicions feudals va impedir que les comunitats basades en els lligams de sang juguessin un paper decisiu, continuaven existint comunitats locals i associacions lliures
la importància de les quals no pot ser menysvalorada. Les tendències expressades per la societat civil capitalista van acabar limitant-ne el número i la importància, ja sigui a causa de la lògica
del desenvolupament capitalista en marxa, ja sigui a causa d'una
de les lògiques possibles de la mateixa societat civil. En d'altres
paraules, el desenvolupament capitalista va promoure una determinada tendència de la societat civil i en va inhibir d'altres igualment
possibles.
Al seu torn aquest procés contenia contradiccions internes. Si
es disminuïa el nombre de qüestions que podien ser resoltes de
manera informal per la comunitat, creixia la necessitat de confiar
un número més gran d'assumptes a les intervencions de certes institucions. Quan es van dissoldre les comunitats locals i aquelles basades en l'associació lliure, només van quedar dos agents que asseguressin el consens moral i pràctic per mitjà d'una acció reguladora dels costums i per mitjà de solucions a tots els problemes
humans: el mercat i l'Estat. Tots dos anaven més enllà dels models
de relació cara-a-cara i cercaven d'adequar el comportament humà
als esquemes predeterminats. Els èxits negatius d'aquesta tendència són ben coneguts i no fa al cas repetir-los aquí. Malgrat tot
aquesta mateixa tendència va tenir un efecte parcialment emancipatori, almenys pel que fa a la dissolució de les comunitats locals.
Les relacions interpersonals cara-a-cara que estan en ús en les comunitats locals semblen «quasi naturals», el que vol dir que tendeixen a reproduir certs aspectes simptomàtics de les societats
«naturals», que es resisteixen al naixement de la societat civil. La
composició dels problemes no requereix cap tipus de formalitat
i es confia als models consensuals vigents; però les solucions pràctiques depenen molt de l'existència de lligams o desavinences personals, dels rancors heretats del passat i de prejudicis provincials.
El fet que les institucions formals centralitzades comencin a homogeneïtzar els models de comportament social i s'interfereixin en la
gestió tradicional informal de la comunitat local pot significar, per
als membres d'aquesta, un alliberament, sobretot per a aquells que
estaven oprimits pel pes dels prejudicis i es ressentien dels condicionaments que aquests darrers exercien, directament o indirectament, en la manera de resoldre els problemes.

La llei del més fort
De seguida que es va manifestar l'efecte homogeneïtzant del
mercat, va ser associat a la idea de la «sobrevivencia del més fort»:
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aquell que sobrevivia era considerat el més fort. I això va significar
un menyspreu enorme de capacitats humanes. I no simplement pel
funcionament del mercat com a tal, sinó perquè aquest últim funcionava no en base a principis comunitaris sinó en base a la lluita
individual per l'existència.
En l'àmbit familiar restringit cada capacitat humana pot ser
usada i valorada, encara que no pugui competir amb èxit a escala
nacional. Qualsevol pot decorar una sala de reunions i pot ser apreciat pel seu treball encara que no sigui un pintor professional. Dins
una comunitat es pot ser respectat pel bon cor que un té o per
l'habilitat per resoldre els problemes quotidians, capacitats que en
el mercat no tenen cap valor de canvi. Per tant les comunitats poden aturar el menyspreu de les capacitats humanes, és a dir poden
eliminar els obstacles que la mateixa societat interposa en el perfeccionament i en l'ús social d'aquestes capacitats, i així pot contrarrestar la tendència a una mera quantificació dels esforços humans.
La qüestió és si es pot obtenir un efecte similar amb la intervenció de l'Estat. No vull pas negar que l'increment de la intervenció estatal —que segurament ja ha superat l'estadi de simple «intervenció»— tingui alguns efectes favorables en la vida de la població, alguns dels quals ja he esmentat en parlar de l'alliberament
de la dona. Fins i tot en els Estats del benestar econòmic existeix,
per una altra banda, el subsidi de desocupació que assegura com
a mínim la sobrevivencia. Pel que fa als Estats del benestar social,
aquests van més enllà encara i garanteixen el desenvolupament de
certes actituds humanes i la consolidació general de la vida individual. Aristòtil va diferenciar la reproducció de la «vida» de la reproducció de la «vida feliç»: el bon Estat ha de garantir a més de la
primera la segona. La «vida feliç» significava dues coses: per una

La «vida feliç» significava dues coses: per una banda la
disponibilitat de recursos materials suficients per al
benestar i l'educació, i per l'altra el desenvolupament
de les personalitats morals per mitjà de l'accés, igual
per a tots, a les decisions que es refereixen a l'Estat.

banda la disponibilitat de recursos materials suficients per al benestar i l'educació, i per l'altra el desenvolupament de les personalitats morals per mitjà de l'accés, igual per a tots, a les decisions
que es refereixen a l'Estat. En els temps d'Aristòtil, però, l'Estat
s'identificava amb la comunitat, i per tant eren indistints els nivells
de participació i decisió a l'àmbit comunitari i a l'estatal. Però, si
l'Estat no és una comunitat, ¿també seria capaç d'assegurar, en
una versió òptima, una «vida feliç»? Cal preguntar-se si en una
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societat en què hagin desaparegut totes les relacions interpersonals cara-a-cara —llevat de les sexuals— i en la qual totes les altres
formes de relació hagin esdevingut mediatitzades, el menyspreu
d'energies culturals i emocionals no seria encara més gran del
provocat per la societat de mercat. Suposo que les coses passaran
així. A més, el paper «maternal» de l'Estat cada vegada és més
car. El menyspreu de les energies emotives i intel·lectuals dels
individus va acompanyat d'un menyspreu enorme dels recursos econòmics: coses que fetes privadament podrien ser realitzades sense
despeses posteriors, requereixen inversions enormes per part de
l'Estat. El ciutadà mitjà que té dret d'accedir en els moments decisius al nivell estatal, no aconsegueix de prendre-hi part perquè no
veu cap relació entre la participació pròpia i la seva vida de cada
dia: només paga els impostos, de les quals segurament se n'aprofitaran els altres.
Per tant, n'hem de treure una conclusió contradictòria. Només
a través de les comunitats que ofereixin una seguretat afectiva i
impedeixin el menyspreu de les capacitats intel·lectuals, emotives i
morals és possible assegurar una «vida feliç». Però de l'altra banda: totes les comunitats tradicionals, fins i tot les locals, i també
la família, obstaculitzen la consolidació dels postulats de la societat
civil, el reconeixement de la igualtat i de la llibertat de totes les
persones com a instància última i insuperable dels processos decisoris, argumentatius, contractuals i participatius. El futur de la
família depèn de la solució d'aquesta contradicció.

Evolucions possibles de la família
Examinem ràpidament els èxits possibles de les vicissituds de
la institució familiar segons les diverses alternatives possibles en
la relació entre Estat i societat civil, almenys en un futur previsible.
1. Una de les possibilitats previsibles és la longevitat relativa
dels Estats del benestar econòmic. Tenint en compte la crisi econòmica mundial, que al mateix temps és també crisi social, la simple
salvaguarda del benestar econòmic serà ja de la màxima importància. L'augment d'una relativa inseguretat (determinat per la inflació i per la desocupació) podria enfortir per algun temps els
afeblits lligams familiars. Com més escassa és l'estabilitat garantida pel món extern, més gran és el desig d'una estabilitat domèstica. Però això no pot pas significar la restauració d'una família
col·locada en l«esfera íntima» del passat, sinó tan sols la de la
dependència de la dona en la «casa de nines».
2. Admetent que sigui possible contrarrestar la crisi econòmica i que en un futur sorgeixi de baix la demanda de seguretat social, llavors es podria generalitzar el model d'Estat del benestar
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total. Aquest procés, com ja hem vist, menaria a la dissolució de
l'última forma de comunitat: la família. A llarg termini es realitzaria
la llibertat i la igualtat de les dones com a persones totalment seves. Dic «a llarg termini» perquè els comportaments i els prejudicis
tradicionals tenen en les relacions interpersonals un pes més gran
que en totes les altres relacions. Però, si tots els moviments socials i els factors dinàmics es dirigeixen en una direcció, l'èxit,
accelerat pel moviment d'alliberament de la dona, és previsible.

Només a través de les comunitats que ofereixin una
seguretat afectiva i impedeixin el menyspreu de les
capacitats intel·lectuals, emotives i morals, és possible
assegurar-se una «vida feliç».

Ara considerarem les contradiccions socials intrínseques als
Estats del benestar social exclusivament des de l'òptica de les espectatives femenines.
He començat amb l'afirmació que «dona» i «dona a la família»
eren expressions idèntiques, almenys fins al naixement de la societat civil. També hem vist que, fins i tot en la societat civil, les dones
jugaven un paper decisiu en l'àmbit familiar perquè eren, sobretot
elles, artífexs i custodis de la intimitat, de la interioritat i del calor
afectiu. Les dones han adquirit molta habilitat per menar una comunitat, per resoldre els conflictes de relacions a nivell ¡nterpersonat
directe recorrent a Taféete i a la comprensió, al tacte i a la delicadesa dels sentiments i finalment en la transformació de l'habitat
que passa d'un simple «domicili comú» a una «casa». Naturalment,
sobretot en els darrers cent anys, les dones han demostrat ser
capaces de dur a terme tots els oficis que en el passat eren tradicionalment masculins: professions liberals, política, afers públics
i privats. La generalització de l'Estat del benestar social significaria
que aquestes podrien sobresortir només en aquests últims camps:
continuarien prevalent les qualitats tradicionalment masculines. Potser per a les dones fóra una victòria, però seria una victòria pírrica: en realitat s'arriscarien a perdre totes les qualitats específiques aconseguides per elles en el curs de la història. I això significaria una pèrdua de capacitats humanes d'una dimensió espantosa.
Només una societat que també ofereixi un futur a les comunitats
pot assegurar de veritat una igualtat substancial per a les dones.
Només en les societats d'aquest tipus les qualitats tradicionalment
femenines trobarien una utilització i només en aquestes podrien ser
generalitzades, d'una manera anàloga a les «virtuts masculines». Només en les societats en les quals les comunitats juguin un paper
decisiu, els homes es veuran obligats a trobar la manera d'assimi-
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lar les qualitats tradicionals de les dones, al mateix temps que
aquestes es veuran obligades a fer front als problemes tradicionals
dels homes.

Només en les societats en les quals les comunitats
juguin un paper decisiu, els homes es veuran obligats a
trobar la manera d'assimilar les qualitats tradicionals
de les dones al mateix temps que aquestes es veuran
obligades a fer front als problemes tradicionals dels
homes.

3. La tercera alternativa que el futur reserva a les relacions
entre Estat i societat civil d'una banda i família de l'altra, no pot
fer referència a models existents, sinó tan sols a les necessitats i
als desitjós, i també a les ànsies que deriven d'aquestes necessitats
(insatisfetes) i als moviments que aspiren a satisfer-les. Necessitats i moviments d'aquest tipus són presents en tots els Estats
del benestar i van en la direcció d'un futur possible que roman un
xic incert, encara que conserva el valor d'una idea reguladora dels
nostres pensaments i de les nostres accions. La idea reguladora
d'una societat basada en les comunitats.
Hem vist que, com a punt de sortida, la societat civil no contradiu pas l'existència de les comunitats, encara que a la pràctica això
comporta una dissolució generalitzada de la vida comunitària i un
increment paral·lel del poder de l'Estat. L'Estat redueix cada vegada
més l'esfera d'acció i la relativa independència de la societat civil,
i, si aquesta no hagués d'aturar-se, la progressiva centralització i
burocratització de totes les relacions socials serien probablement
inevitables. D'altra banda no hi ha cap possibilitat de tornar a l'ideal del mercat lliure i del liberalisme tradicional, tant per raons
econòmiques com socials i també perquè el fet en si no seria gens
desitjable. Com ja s'ha dit, el poder de l'Estat assegura com a mínim la sobrevivencia o «benestar» dels ciutadans que la competitivitat universal de la societat capitalista clàssica posava seriosament en perill. Entretant creix la necessitat d'ampliar altre cop
l'esfera d'acció de la societat civil, de limitar el poder de l'Estat,
de posar fi a la passivitat dels ciutadans i al menyspreu d'energies
i consums empès per l'Estat «matern». Com realitzar tot això?
Heus aquí el problema.

Conclusió: família = associació de ciutadans lliures
Si es desitja ampliar l'esfera d'activitat de la societat civil, en
primer lloc cal no fer caure el fonament principal de la mateixa
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societat civil: el reconeixement de les persones com a tais i dels
seus inalienables drets humans i civils. D'altra banda, només unes
entitats comunitàries poden rellevar alguns dels molts deures de
l'Estat, i només aquestes són capaces d'impedir el menyspreu dels
recursos econòmics i de les capacitats humanes. Per resoldre, almenys teòricament, aquesta contradicció, cal imaginar-se un tipus
totalment nou de comunitat basat en I associació dels ciutadans
lliures i iguals. Una comunitat esdevé associativa si un s'hi pot
adherir lliurement i si pot abandonar-la cada vegada que ho desitgi. D'altra banda, les mateixes comunitats potien estar basades en
un contracte —també ho estava la família burgesa— o continuar
funcionant sense cap contracte; altres contractes poden assegurar
als solters la llibertat d'adherir-s'hi o d'allunyar-se'n. No puc tractar
aquí el model d'una societat d'aquest tipus (he intentat de començar-ho a fer a l'estudi escrit amb F. Fehér sobre Les formes d'igualtat) i per tant m'he de limitar a descriure el futur hipotètic de la
família. En una societat que prevegi la universalització del sistema
de l'autogestió, en la qual és necessari que la xarxa de les comunitats autogestionades sigui capaç d'afrontar els problemes socials,
l'educació en la gestió de les relacions interpersonals cara-a-cara
i. en la capacitat de viure junts tornarà a ser una cosa molt important. En un sistema d'autogestió és indispensable aprendre a resoldre els conflictes personals, a ser sensible als problemes dels altres,
a exercitar la comprensió recíproca i a desenvolupar la capacitat del
tacte i la compassió, i finalment cal aprendre a suportar les frustracions personals. Per tenir èxit en tot això les qualitats tradicionals femenines són absolutament indispensables i poden ser generalitzades. Al mateix temps cal educar els nens per posar-los en
condició d'adquirir aquestes capacitats, és a dir educar-los dins la
comunitat i precisament en la família.

Es tractaria de famílies enteses com associacions de
persones lliures i iguals encara que fundades en la responsabilitat recíproca i en la democràcia directa.

Es tractaria de famílies enteses com associacions de persones
lliures i iguals, encara que fundades en la responsabilitat recíproca
i en la democràcia directa. Una societat civil autogestionària hauria
de ser capaç d'assumir altra vegada els deures de l'Estat «matern»,
o almenys una bona part. Les comunitats haurien de ser lliures d'adoptar les seves formes específiques d'educació, un sistema propi
de salut i tindrien la possibilitat de fer-ho d'una manera no alienada,
amigable i en el seu moment menys cara. A més aquestes podrien
evitar el menyspreu de les capacitats humanes: en el sistema comunitari a cadascú se li reconeixeria el seu propi pes en base als
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seus mèrits, i lexit en la competència a escala mundial o nacional
ja no constituiria l'única sortida possible de la vida humana. Cadascú
podria participar, almenys a nivell comunitari, en la funció de decidir
i en la creació del consens moral. Per aplicar la definició d'Aristòtil:
aquesta seria la manera per assegurar no tan sols la vida sinó també
la «vida feliç» i el desenvolupament lliure de totes les capacitats
humanes, anant més enllà de la mera igualtat. Es pot ser lliure de
totes les coses, no tenint cap responsabilitat: això, però, compotta
l'aïllament i només uns pocs poden alegrar-se'n o simplement resistir-ho. Es pot ser lliure de la imposició i aquesta és l'única forma
de llibertat que tots desitgen. Però la llibertat de la imposició no
és la llibertat absoluta; segons els casos aquesta pot ser limitada
per salvaguardar altres persones. No està exempta de responsabilitats, d<? sol·licituds, de participacions, d'amor i encara menys del
sacrifici deliberat. Cap societat humana existent no es pot basar en
el sacrifici, però tampoc no es pot imaginar una societat autènticament humana sense alguna forma de sacrifici a favor dels altres éssers humans. Si es té una casa no es pot ser lliures del tot. Però si
no es té una casa on tornar, on trobar carus amigues, on un és conegut i entès, on poder-se relaxar completament, no es pot sentir
emotivament segur.

Cap societat humana existent no es pot basar en el
sacrifici, però tampoc no es pot imaginar una societat
autènticament humana sense alguna forma de sacrifici
a favor dels altres sers humans.
He afirmat que una societat autogestionària hipotètica, la família, basada en l'associació lliure de ciutadans que tenen els mateixos drets, representaria la condició preliminar de la reproducció
econòmica i social. I al mateix temps aquesta serviria per garantir
aquella intimitat i aquella seguretat emotiva sense les quals els
éssers humans estan condemnats al buit interior, a l'aïllament i a la
neurosi. He evitat el problema de quina forma havia de tenir la família. És molt probable que la família nuclear sigui reemplaçada per
unes famílies allargades de caràcter comunitari.
En els actuals Estats del benestar, la tendència a organitzar formes comunitàries en la vida quotidiana va en aquesta direcció.
De totes maneres hi ha una cosa segura: si volem fer
del món casa nostra, hem de tenir una casa al món.
D'altra banda ja que és legítim de fer hipòtesi sobre un cert pluralisme en els modes de vida, cal suposar que això donarà lloc no
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tan sols a les diversificacions entre les diferents famílies comunitàries sinó també a la resurrecció, sobre bases completament noves, de la mateixa família nuclear. De totes maneres hi ha una cosa
segura: si volem fer del món casa nostra, hem de tenir una casa
al món.
Traducció i títols: Roser Argemí
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Ensenyament estatal:
una política
de degradació
Comissió d'Ensenyament —PSUC— Sabadell
L'herència del franquisme
Poc a poc, després dels anys de dictadura, van apareguent
al nostre país les dimensions reals dels problemes socials que
el franquisme va camuflar, manipular i, fins i tot, ignorar.
El sector de l'ensenyament, fonamental per a la vida democràtica d'una societat, ha estat un dels sectors més marginats
dels país pel que fa a plantejaments que permetessin una adequació entre el sistema educatiu que la societat li demanava.
En el període 1937-1967 el plantejament que es fa de l'ensenyament al nostre país és gairebé el mateix que es feia a
començaments de segle. En síntesi, l'esquema era: escriure,
llegir i comptar pels nois que «poguessin» escolaritzar fins els
12 anys, i estudis «humanístics» a partir dels 10 anys a tots
aquells que «poguessin» preveure uns estudis més cars i més
llargs cap a una Universitat expedidora d'uns títols que consagraven més el paper social del t i t u l a t que no pas una qualificació tècnica i professional.
Els programes de construccions escolars eren deficitaris
respecte a la necessitat d'escolarització, ja que es regulava per
la llei de l'oferta i la demanda en el mercat del sector privat.
El plantejament dels estudis tècnics, t r e t de les propagandístiques universitats laborals era nul i els estudis mitjans eren
completament subsidiaris d'un model d'universitat que cada
dia existia menys en la realitat.
L'intent polític de trobar una sortida tecnocràtica al règim
que ja començava a donar símptomes d'esgotament —govern
O p u s — fa que s'intenti trobar una sortida en el camp educatiu.
A partir de l'anàlisi i diagnòstic que es fa del sector de
l'ensenyament —Libro Blanco— s'intenta adaptar un model
de sistema educatiu occidental a les condicions específiques,
polítiques i socials del nostre país.
El pes de diferents factors presents en aquell moment féu
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que la reforma s'apagui només de començar. Un exemple el
tenim en el moment de la discussió de la llei; els grups de
pressió més influents en el Ministeri d'Hisenda aconsegueixen
que aquest negui qualsevol possibilitat de finançament a la
llei que no sigui l'ordinària. Això implica que les despeses que
implicava posar en funcionament la llei s'haurien de resoldre
en el marc del sistema fiscal vigent, absolutament incapacitat
per atendre amb èxit una reforma com la que la Llei General
d'Educació de 1970 exigia.
La precipitació de la publicació i execució de la mateixa
llei fa que nombrosos i importants aspectes quedin en un segon terme. Així des de la reforma en profunditat dels problemes de l'ensenyament tècnic i la Formació Professional, passant pels materials, llibres i reciclatge del professorat, fins als
programes d'edificació escolar ens trobem amb llacunes que
només podien ajornar qualsevol possibilitat de transformació
real del sistema educatiu.
Les transformacions globals que la societat estava vivint,
feien que al voltant del sistema educatiu es centressin unes
expectatives completament diferents de les que poc temps
enrera existien. Des d'una escolarització total i gratuïta fins
a una més gran demanda d'educació als nivells mitjans i superiors, passant per la necessitat d'augmentar el nivell tècnic
i professional de la població laboral eren i són, com veurem,
problemes cada vegada més aguts.

La política educativa en la transició
I en la transició, i en el primer any després del 15 de juny,
què s'ha fet? Quines perspectives és preveuen? ¿Quins plantejaments hi ha?
Desafortunadament, una vegada més, la realitat ens nega
tot dret a ésser optimistes, si bé les condicions generals polítiques són incomparablement millors per dur a terme la lluita
per l'adequació de l'educació en allò que la realitat exigeix, i
en els aspectes que des de la nostra perspectiva de comunistes són prioritaris.
Malgrat tot, dèiem, no podem ser optimistes. El govern
d'UCD ha dut el Ministeri d'Educació i Ciència a continuar funcionant d'acord amb esquemes típicament post-franquistes, és
a dir, consolidant un ensenyament general per a tothom i un
ensenyament elitista que estarà en mans privades, dificultats
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fins a límits incomprensibles, des d'un punt de vista democràtic, per la gestió de centres per part dels professionals de l'ensenyament i de la societat, dificultats d'organització sindical
dels ensenyants, es consagra la gratuïtat de l'ensenyament privat per mecanismes (serem el primer país a fer-ho) del xec
esc )lar.
Podríem afirmar doncs, i les planes següents hü avalen, que
ens trobem davant d'una
nsolidació de la contrareforma escolar, davant del fet de situar el sistema educatiu i l'aparell
de l'estat en condicions tais que una altra força política i social en el moment d'accedir al govern és trobi impossibilitada
de fer altra cosa que no sigui la de posar pegats a un estat
de coses que es pretén irreversible.
Per començar a resoldre els greus problemes plantejats en
l'ensenyament es va firmar el document polític-econòmic anomenat «Pacto de la Moncloa».
En aquest document, en línies generals, el govern es comprometia a una emissió del Deute Públic per valor de 40.000
pessetes, durant l'any 1978 i la seva distribució en places escolars era la següent:
400.000 EGB, 200.000 pre-escolar, 120.000 BUP, cinc r i l
Educació Especial i a la dotació de les corresponents places de
professorat en una xifra global de 20.285, en les quals s'incloïen les contratacions ja existents.
Encara que era important per a la creació de noves places
escolars no suposava ni una efectiva gratuïtat ni molt menys
una democratització del sistema educatiu.
L'incompliment del Pacte de la Moncloa quant al ritme de
les construccions i a l'obligació de donar una informació trimestral, podríem atribuir-lo a dues causes fonamentals: on
primer lloc a la inèrcia i ineficàcia d'una administració burocràtica i centralitzada que l'incapacita per posar en pràctica
un programa de tanta envergadura, i en segon lloc, per les fortes pressions de determinats sectors de la dreta, interessats a
mantenir una situació de privilegi i preponderància de l'ensenyament privat.
La pressió de la dreta no ha parat fins aconseguir el seu
propòsit; recordem en les seves intervencions més importants
la declaració dels Bisbes a finals del 1977, després de la «fugida» del text constitucional, les declaracions i mobilitzacions
de les associacions catòliques de pares i l'escrit enviat a les
Corts de més de 30.000 peticions de «libertad de enseñanza»,
sinó que també a nivell legal l'UCD solament ha presentat al
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Parlament dos projectes de llei: la llei d'Estatuts de Centres i
la llei de finançament que condicionen el futur de l'ensenyament en un sentit d'afavorir i promocionar l'ensenyament
privat.
Recordem també el famós article de l'ensenyament, el 27
de la Constitució, que encara que no és l'únic que afecta a
l'educació sí és el més important i el que més polèmica va
portar en el projecte constitucional, la dicotomia ensenyament
privat i ensenyament públic es feia palpable.
En aquest article hi ha «el reconeixement de la llibertat
d'ensenyament», «la garantia de l'estat respecte a l'elecció
per als pares de l'ensenyament moral i religiós», «es menciona
que l'ensenyament elemental serà obligatori i gratuït», «la
creació de centres per part dels poders públics», «la llibertat
de creació de centres docents».
Caldrà esperar un temps per a poder formular un judici
segur sobre la regulació de l'ensenyament en la nova Constitució perquè no solament són les disposicions del text sinó
que és bàsica la interpretació, desenvolupament i aplicació
que es doni a l'article, perquè els seus punts claus han de ser
desarrolláis per lleis ordinàries.
Indiquem com a síntesi que la qüestió educativa reflecteix
els interessos contradictoris que s'enfronten en la Constitució
i el predomini relatiu de les forces conservadores que correspon a l'interès extraordinari de la dreta per mantenir en l'esencial el seu poder en l'ensenyament i en allò que suposa el control de professors, pares i alumnes en els Centres.
Després dels resultats de les eleccions de l'1 de març,
podem tenir poques esperances que l'elaboració dels articles
de l'ensenyament en la Constitució hi hagi un avenç important
en l'ensenyament ni que es faci res que pugui afavorir l'escola
pública; la qual cosa dependrà de l'evolució política del país
i de la mobilització dels moviments de masses.
Tal com abans hem pogut constatar al llarg de la introducció a la crisi de l'ensenyament, la política que segueix actualment el MEC és el d'una deteriorització progressiva de l'ensenyament estatal, política que es reflecteix en molts i variats
aspectes, que passarem a analitzar a continuació en el sector
de l'ensenyament estatal.
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La situació actual en el sector estatal
a)

Infrastructura. Condicions materials

Sense deixar de banda la manca de noves construccions i
el corresponent augment de places, cal dir que si bé els nous
edificis són relativament grans, no sempre disposen d'una
xarxa de serveis complementaris suficients. Generalment les
biblioteques, laboratoris, sales de reunions, visites, camps
d'esport, etc., no s'adeqüen a les necessitats dels centres.
Paral·lelament, les irregularitats en la construcció i posta
en funcionament de les escoles són molt freqüents, i són motiu de denúncia constant per part de pares i mestres. El manteniment dels centres, a càrrec dels ajuntaments s'ha anat
abandonant poc a poc. Això presenta una sèrie de greus problemes derivats de la manca de calefacció, pintura, neteja,
reparacions, etc., que moltes vegades impossibilita la marxa
normal de les classes. El material didàctic i pedagògic sovint
és escàs o bé de poc rendiment pel mestre. Hi ha una total
manca de planificació en aquest aspecte. El MEC envia a les
escoles costosos aparells audiovisuals, però no preveu el seu
manteniment ni conservació, ni tampoc, generalment, les explicacions necessàries als mestres per fer-los funcionar i utilitzar a les classes. Mentre hi ha escoles dotades de gran
quantitat de material (escoles del Pla d'urgència), d'altres es
troben totalment abandonades en aquest terreny.

b)

El professorat

Dividit en un gran nombre de categories: numeraris, definitius, provisionals, interins, d'accés directe, amb oposicions
aprovades, contractats, substituts, amb privilegis diferents,
però amb les mateixes obligacions, el professorat estatal és
generalment bastant inestable, de manera que part de les plantilles de les escoles canvien cada curs. Cal afegir-hi l'existència d'uns concursos de trasllats, a nivell estatal i centralitzats,
que no tenen en compte les preferències dels mestres ni les
necessitats de les diverses comunitats socials. Tanmateix encara manquen places per aquells mestres que han aprovat les
darreres oposicions restringides.
Aquesta manca de coherència i racionalitat, que no fan altra cosa que fomentar la picaresca i la corrupció, haurien de
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quedar superades en el marc d'un Estatut de la funció pública.
Per ara, les seves immediates conseqüències a l'escola són
els endarreriments en el començament de les classes, degut a
tots els problemes que es plantegen a l'hora de nomenar les
diferents categories del professorat.
Les lluites dels mestres estatals en defensa de les seves
reivindicacions enfront el MEC, han anat passant per diverses
organitzacions autònomes al llarg dels darrers anys (1973-77)
fins arribar a l'actual incidència de les centrals sindicals de
classe i els sindicats autònoms.
Aquestes lluites, que varen començar per aspectes de tipus exclusivament salarial (augment de sou), han anat ampliant el seu marc reivindicatiu amb punts que incideixen d'una manera directa en la millora de la qualitat de l'ensenyament,
com són:
—
—
—
—

jubilació als 65 anys obligatòria i als 60 voluntària;
estabilitat del professorat no numerari;
gestió democràtica als centres;
augment de les plantilles (1 mestre més per cada 8
unitats);
— dedicació exclusiva del professorat d'EGB;
— homologació de títols;
— etc.
i amb d'altres de tipus organitzatiu, com són:
— la sindicació dels funcionaris;
— les eleccions sindicals.
Amb les darreres vagues de maig de 1978 es va aconseguir
la firma d'una acta entre el MEC i les centrals sindicals i sindicats que representaven els mestres, amb la concessió d'alguns punts (dedicació exclusiva, homologació dels diferents
títols...) i un calendari de negociacions amb el MEC. Altres
reivindicacions han de passar per debats al Congrés i al Senat
(Estatut de centres no universitaris, Estatut de la funció pública, e t c . . ) .

c)

La qualitat de l'ensenyament
Com a factors que dificulten el portar a terme una veritable
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qualitat en l'ensenyament a part dels que es poden deduir dels
punts anteriors: condicions materials i d'infrastructura, problemes reivindicatius del professorat, inestabilitat de les plantilles, podem afegir-hi:
— el nombre d'alumnes per aula, que en algunes escoles
encara passa dels 40, quan l'UNESCO parla de 28 alumnes per classe, com a màxim;
— la poca adequació dels programes i continguts a la realitat dels alumnes, al medi socio-cultural que els envolta,
als seus interessos, que dificulta la motivació per l'estudi, la investigació, etc.;
— una manca de criteris clars per part del MEC (Llei d'Educació) de com posar en pràctica la recuperació dels
alumnes que no superen els diferents nivells o d'aquells
que necessiten atencions especials. Repetides vegades,
els mestres han inclòs dintre les seves plataformes reivindicatives, la necessitat de l'augment de les plantilles
a les escoles, que podria ser un principi de solució del
problema;
— tampoc no han estat satisfetes les necessitats d'assistència psicopedagògica i d'orientació professional, de
què parla la llei d'educació i que contribuirien a solucionar els problemes esmentats;
— una manca de preparació del professorat, les arrels de la
qual es troben en la deficiència formativa de les escoles
normals i en els defectes dels cursets de perfeccionament organitzats pels ICE en intentar posar-hi remei. Si
bé la participació dels mestres estatals a les escoles
d'estiu augmenta d'any en any, és imprescindible emprendre la planificació d'un reciclatge permanent a càrrec del MEC que posi fi a aquesta realitat amb la que
es troben molts ensenyants.
A tot això s'hi havien d'afegir fins ara, les penoses condicions de treball dels mestres, als quals no eren retribuïdes les
hores de treball fora de l'aula. Una de les més sentides reivin-.
dicacions era la concessió de la dedicació exclusiva, aconseguida amb la vaga de maig de 1978 i posada a la pràctica aquest
curs 1978-79 amb l'aparició del Decret Provisional que regula
la dedicació exclusiva del professorat d'EGB estatal. Segons
l'acta firmada després de les vagues de maig, el professorat
disposaria d'una sèrie d'hores no lectives, destinades a prepa39

rar classes, reunions, visites de pares, etc. L'horari del mestre
fóra de 25 hores lectives i 17 hores no lectives. Aquestes hores no lectives es distribuïen en 5 hores setmanals a l'escola
(1 diària} i 12 hores fora de l'escola.
El 13 de setembre de 1978, apareix al BOE el Decret Provisional regulat pel Ministeri d'Hisenda, que disposa:
«Tots aquells professors d'EGB que s'acullin a la dedicació
exclusiva, hauran de fer el següent horari setmanal:
25 hores lectives;
5 hores de recuperació o repàs amb els alumnes;
5 hores per la realització, d'activitats dintre del centre o
amb els alumnes (la delegació del MEC aclareix que es poden
fer fora del c e n t r e ) ;
7 hores de treball dins o fora del centre, destinades a correcció, programació, etc.
L'opció a la dedicació exclusiva és voluntària i incompatible amb qualsevol treball remunerat.
Trencant l'acord establert el darrer mes de maig i amb
grans contradiccions, una vegada més, es subvalora la tasca
pedagògica del professorat, fent molt difícil el treball en equip
i la coordinació dins l'escola, que donarien com a f r u i t un avanç
en la millora de la qualitat, provocant tanmateix seriosos enfrontaments amb els pares. Novament el MEC demostra la
seva política d'intent de desprestigi progressiu de l'ensenyament estatal, impossibilitant pràcticament aue els mestres
disposin de temps per preparar les classes en comú, discutir
criteris pedagògics i anar avançant cap un treball d'investigació i discussió, del que tan mancada està l'escola estatal.
En aquest aspecte anava encaminada la reivindicació dels mest r e s , que de nou s'ha vist menyspreada pel MEC.
Per altra banda, el Decret, acaba amb les «permanències»,
una hora més de permanència de l'alumne a l'escola pagada
pels pares directament als mestres, i així aquests disposaven
d'un sobresou. En repetides ocasions el MEC havia prohibit
sobre el paper aquestes activitats remunerades, despreocupant-se'n posteriorment, ja que és ben clar que comportaven
un estalvi de sous i de construccions escolars, donat que amb
les «permanències» es provocava un augment d'alumnes per
classe. La inspecció, per la seva banda, s'abstenia de prendrehi part, i els pares havien estat convençuts que «com més
temps a l'escola, més s'aprèn».
L'aparició del Decret Provisional (un cop començat el curs)
i el desconcert dels mestres ha fet que s'estigui portant a la
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práctica sense massa unitat de criteris, mentre continuen pendents serioses discussions sobre l'horari dels mestres, dels
alumnes, utilització real de les hores no lectives de cara a una
millora de la qualitat de l'ensenyament, etc.
Una darrera qüestió que també cal esmentar és que l'aportació econòmica del MEC a les escoles no permet l'organització i realització de moltes activitats extraescolars (visites, excursions, e t c . ) , que han de formar part de tota metodologia basada en els mètodes actius d'ensenyament.

d)

Gestió democràtica als centres

La progressiva i ineludible estatalització de l'ensenyament
no suposa de cap manera la continuïtat de la seva burocratització ni la seva centralització, com la que hem estat v i v i n t fins
ara, on la gestió dels centres passava pel director, únic representant davant l'administració. Ben al contrari, l'anàlisi de la
realitat actual de les escoles porta a unes conclusions negatives en aquest aspecte. La manca d'una normativa clara que
pugues garantir un funcionament democràtic dels centres, incideix en la provocació de nombrosos enfrontaments entre pares, mestres i direcció, i podem esmentar tota una sèrie d'experiències que van des de l'autogestió portada als últims ext r e m s , fins a la direcció única on no hi ha participació possible.
Entenem que desenvolupar la democràcia vol dir democratitzar les estructures de l'estat i en conseqüència les de l'escola. A i x ò comporta una activa participació en la gestió dels
centres, de tots els sectors implicats, mestres, pares, alumnes
i personal no docent, fent de l'escola un centre arrelat a la
comunitat històrica i cultural que l'envolta. Per tal de garantir
aquesta participació, veiem necessària la creació d'un Consell
General de Centre, com a òrgan suprem de govern, on hi tinguin cabuda tots els sectors abans esmentats. En aquest organisme s'estableixen els continguts generals de la línia educativa del centre, s'examina i s'aprova el pressupost, s'elegeix el
director, es programen les activitats extraescolars i es ratifica
el programa pedagògic presentat pel claustre de professors.
Tanmateix, des del Consell General de Centre es participa en
els Consells escolars de barri, que coordinen t o t s els recursos
educatius del barri, amb participació de pares, veïns, entitats
culturals, etc., i que estaran en estreta relació amb les autoritats locals, a mida que es produeixi una democratització de
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les estructures municipals, amb la creació de Consells municipals d'ensenyament.
És evident la urgència d'una legislació que comporti la democratització del sistema escolar, recollida en un Estatut de
centres no universitaris, en la confecció del qual s'està treballant activament per part de l'UCD i que no recull totes aquestes aspiracions de democratització. A m b la nova situació política creada a partir de 1*1 de març fins i t o t és probable que
hi hagi una nova redacció del projecte d'Estatut de Centres
que suposi una clara regressió. En especial és probable que
no es contempli la participació dels ensenyants i dels pares
en el nomenament de directors i que es refermi el nomenament dit per part de l'administració.
De la capacitat d'acció, reivindicació i mobilització de les
forces polítiques de l'esquerra, dels sindicats i dels moviments de pares en dependrà, en bona part, el resultat.
e)

Catalanitat

Fins a l'aparició del Decret (setembre 1978) que regula la
incorporació de la llengua catalana als programes d'ensenyament d'arreu de Catalunya, algunes institucions privades (Òmnium Cultural) disposaven de professorat de català que donava
classes a algunes escoles, amb difícils condicions laborals:
inestabilitat, sous baixos, etc.
L'esmentat decret preveu l'organització obligatòria de classes de català des de preescolar, donades per professorat catalanoparlant i professors especialitzats nomenats per la Comissió Mixta MEC-Generalitat.
Ara bé, les greus dificultats d'aplicació del decret, l'improvisació d'última hora, la manca de pressupost per nomenar els
mestres necessaris, que de manera provisional puguessin solucionar el problema mentre s'organitzen totes les qüestions
relacionades amb el reciclatge del professorat, fa que aquest
sigui un problema més a afegir a la llarga llista dels ja esmentats, impossibilitant la veritable adequació d'amplis sectors de
la població a la realitat idiomàtica del nostre país.

Conclusions
La lluita per la neutralització del sistema educatiu com a
aparell ideològic d'Estat i per avançar cap a un model educatiu PÚBLIC, democràtic, gratuït que garanteixi una homogeneïtat i una alta qualitat de l'ensenyament per a tots els indi42

vidus, serà sens dubte llarga i penosa. No oblidem que per
exemple a Itàlia, amb un règim democràtic, en totes les combinacions de govern que hi ha hagut en els darrers 25 anys, el
Ministeri d'Educació ha restat sempre en mans de la Democràcia Cristiana. Les classes dominants saben molt bé que el
control del sistema educatiu és una peça clau per la perpetuació de la seva hegemonia com a classe i per a la perpetuació
d'un sistema social.
Avui doncs a l'Estat ens trobem ja, i d'una forma més clara
i contundent en la mesura que avança el procés de transició i
l'hegemonia política de la dreta, amb una gran ofensiva per
obtenir definitivament el control de l'aparell educatiu, amb tota
una ofensiva planejada i dirigida, que converteix cada nova
llei, cada nou decret, en una peça més d'una reforma global
de l'educació que avui encara no coneixem en la globalitat
però que intuïm i que van introduint de mica en mica. L'objectiu d'aquesta ofensiva no és altra que el que no va poder
complir la Llei General d'Educació Villar Palasí: adequar definitivament el sistema educatiu a les necessitats d'un règim
social i econòmic de capitalisme avançat.
És per això que avui avançar cap a l'ESCOLA PÚBLICA vol
dir fonamentalment enfrontar-se amb la política de privatització que veiem aparèixer en tots els nivells de l'ensenyament
i en el dïsprestigi i degradació de l'ensenyament públic resultat de l'acció decidida i conscient del Govern i del Ministeri
d'Educació. És important en aquest sentit endegar un procés
en el que cada nova acció del Ministeri pugui ser contestada,
convertida en un debat públic. Es tracta de concretar la lluita
pels objectius de l'ESCOLA PÚBLICA i de sensibilitzar i fer
més ampli el-seu debat. Això però vol dir comptar no solament
amb l'acció decidida dels partits que tenen com a projecte
l'ensenyament públic sinó també amb organitzacions fortes en
el sector de l'ensenyament. En aquest sentit és especialment
preocupant la debilitat organitzativa dels mestres i pares, sobretot de les organitzacions que lluiten per un model d'ensenyament com el que hem esmentat. Solament l'acció decidida
del conjunt dels treballadors i entre ells els ensenyants, de
les organitzacions de pares, dels partits polítics, etc., serà
capaç de donar resposta a aquesta situació i pressionar per
una interpretació progressista de la Constitució que ens faci
avançar cap a l'ESCOLA PÚBLICA.
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El nen i la gran ciutat.
Reflexions després
d'unes jornades
Jordi Vives
El passat mes de febrer es van celebrar a Barcelona les jornades
sobre «El nen a la gran ciutat», organitzades pel PSUC, i previstes
amb anterioritat a la convocatòria d'eleccions generals, que van
quedar una mica perdudes a l'interior de la recta final de la campanya electoral. Per això es fa més interessant difondre els aspectes
més destacats de la reflexió que s'hi va fer.
La intenció de les Jornades no era electoralista. Per això no es
van voler programar activitats dirigides als nens, la qual cosa s'hagués pogut interpretar com una instrumentalització, sinó que pretenia iniciar una reflexió, que, tot i fer-se a Barcelona, volia ser útil
per a qualsevol gran ciutat. Es va buscar la col·laboració d'especialistes que des de la seva òptica professional {arquitecte, pedagog,
psicòleg, animador d'esplai, etc.) aportessin elements d'anàlisi i de
debat sobre e! que significa la gran ciutat per a la vida del nen.

El nen, destorb per a la gran ciutat
Les conclusions de les diverses exposicions no podien ser més
negatives. El nen és un destorb per a la gran ciutat, es miri des
d'on es miri. Fins i tot, com es va explicar, als Estats Units s'ha
arribat ja a l'existència de barris on els nens han estat eliminats:
només es venen o lloguen vivendes a gent que no tingui nens!
Aquest no és un problema només del nen, també ho és de qualsevol grup o categoria social que no ocupi un lloc en la producció. El resultat: la marginació de la vida social i de la seva concreció en
l'espai, la ciutat. Hi ha un perill (entre d'altres) en qualsevol reflexió
sobre els efectes de la gran ciutat. És el de fer una crítica des d'un
ruralisme bucòlic. Cal tenir ben present quina és la realitat del poble, diferent de la de la gran ciutat, però immersa en una societat
que ha «urbanitzat» tot el teixit social. Però, de totes formes, és
innegable que la pressió que l'urbanisme i la vida urbana de la gran
ciutat fan sobre el nen difereix en alguns aspectes de la del poble.
També és cert que moltes de les consideracions que es facin tenen
validesa al món rural, en un grau inferior.
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Repassem la situació des de diverses perspectives. Si analitzem
des del punt de vista d'adequació de l'urbanisme al nen, l'arquitectura, etc. comprovarem que no està fet pensant en ell (i probablement tampoc en l'adult encara que sigui fet per adults). El nen no
pot sortir de casa sol molt sovint, ha de desplaçar-se llargues distàncies per diversos motius; i no parlem del nivell mitjà de soroll, ni
de la pol·lució, etc. Tampoc els edificis escolars no escapen a la
crítica. Generalment responen a criteris de rendibilitat econòmica i
no a una rendibilitat social ni a les necessitats pedagògiques. A més
l'escola esdevé un ¡llot totalment tancat al món exterior. Al rera
fons de tot això hi ha l'actual llei del sòl, l'especulació, etc. No cal
oblidar l'actuació municipal dels darrers 40 anys, que té la srva part
de responsabilitat.

La ciutat no estimula el creixement autònom
del nen
Quina vida fa el nen? De casa a l'escola i de l'escola a casa,
passant per un cotxe, o un autobús, o un... Desgraciadament aquesta
és la realitat d'una part important dels nens de la ciutat. Altres, un
xic més afortunats, encara disposen del carrer com a lloc habitual
de desplaçament, però poques vegades esdevé realment un espai
propi, on jugar, etc. Des d'una perspectiva psicològica es va comentar com aquesta realitat frena el procés autonòmic, la possibilitat
de sentir-se gran. La imatge de pertinença a uns adults concrets (el
pare i la mare) s'allarga i es perpetua. El contacte amb els adults
queda molt reduït (als pares i mestres), i el contacte amb altres
nens als del seu grup d'edat (la classe de l'escola). Només si té
molts germans manté una interacció àmplia amb nens d'edats diferents de la seva.
Però, a més a més, en aquest context el nen ho ignora gairebé
tot de la ciutat. (¿Quants nens barcelonins, per exemple, no han
tocat mai el mar?) La manca de contacte directe amb la realitat que
l'envolta (excepte la més immediata) facilita la seva substitució per
tota una mitologia televisiva. Els missatges que rep el nen, tant
per la via de la publicitat al carrer, com per la TV, li donen una imatge d'una societat en general adulta, carregada de models i de propostes de felicitat desarreladores (pensem en com es presenten,
per exemple, el tabac, l'alcohol, el gust per la v. locitat, etc.).
Si pensem en la ciutat des del punt de vista de l'esplai veurem
que no constitueix un marc per a l'esbarjo. No hi ha terra ni sorra,
llevat d'esporàdiques excepcions, no hi ha arbres, l'estada al carrer és perillosa, i els llocs institucionalitzats d'esbarjo són molt
limitats (tant en l'aspecte físic de nombre i dimensions, com en
el de possibilitats de lleure). No existeix el marc que hi ha als pobles, on es possibiliten gran nombre d'iniciatives que es decideixen
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sobre la marxa, sense necessitat de programacions més o menys
rígides com solen donar-se als centres d'esplai existents, en general.

Enderrocar la ciutat o transformar-la?
Si bé totes les consideracions anteriors poden ser aplicades més
o menys en general, per altra banda les característiques dels diversos barris no són iguals ni molt menys. Això va motivar que es
pensés, dins l'organització de les Jornades, en realitzar actes descentralitzats sobre el tema del lleure, enfocant cada acte d'acord
amb les característiques diferencials de cada lloc concret. Si en un
barri el que domina és la situació d'aïllament de les diverses famílies i la inexistència d'una vida col·lectiva, es tractava de posar l'accent en els aspectes col·lectius del lleure, i les formes associatives.
Si el que predomina és la manca d'integració del barri en la ciutat
(que té molts aspectes) i no l'aïllament familiar, l'accent es posava
precisament en la cultura global, etc.
Davant aquest panorama realment desolador, a més d'un se li
pot ocórrer que no queda altra alternativa que enderrocar la ciutat
i tornar a començar de bell nou. Però la història no pot tornar enrera, i cal anar per transformar la ciutat i posar-la al servei del nen
(i del jubilat, i del ciutadà...). El nivell urbanístic podria ser el més
bàsic d'actuació, ja que és el que condiciona tot el marc. Aquí, hi
entra des d'una nova llei del sòl, fins a un nou disseny d'arquitectura
escolar.
Ara bé, a més d'aquest nivell d'actuació (més en profunditat i
amb efectes més a llarg termini) també hi ha un altre gran camp
per on començar a posar la ciutat al servei del nen, en el terreny
pròpiament educatiu (i a les Jornades hi va haver una detallada
descripció de programa realitzat a Torí els tres darrers anys, sota
la direcció d'un regidor comunista).

Unes propostes per a l'Ajuntament de Barcelona
A les conclusions Rafael Pradas, del Comitè de Barcelona del
PSUC, va indicar alguns dels punts que el partit es compromet a
defensar a l'Ajuntament de Barcelona, i que connecten amb la temàtica de les Jornades:
— la necessitat que els programes relacionats amb la infància
es basin en la participació de la població i les seves organitzacions socials, i en la descentralització del municipi;
— aprofundir en les actuals competències municipals en matèria d'educació, aprofitant al màxim els recursos legals, tècnics
i humans de l'Ajuntament. En especial, desenvolupar progra46

mes referents a la sanitat, esport, cultura i orientació professional;
— desenvolupar la-política d'escola «oberta», que suposa obrir
el treball educatiu a la realitat que l'envolta i també utilitzar
els centres escolars com a un equipament col·lectiu, la qual
cosa crea un intercanvi entre el nen i el seu entorn;
— necessitat de programes destinats a que el nen conegui la seva
ciutat (aquí l'experiència torinesa que es va explicar era molt
rica);
— realització d'un programa del temps lliure i el lleure (colònies
de vacances, creació d'una escola a Barcelona per monitors
d'esplai, promoció d'activitats, planificació i coordinació d'espectacles, etc.);
— lluita contra els «ghettos» infantils, procurant la integració de
la infància als centres cívics dels barris, i desenvolupant una
política específica d'integració social;
— recollir i centralitzar els recursos econòmics i tècnics per part
de l'Ajuntament, que a l'actualitat de vegades s'interfereixen,
sense perjudici de la col·laboració amb entitats i de la necessària coordinació amb la Generalitat;
— tot això sense oblidar la lluita enèrgica que cal endegar pels
equipaments, amb uns mínims per barris, i amb unes prioritats
ben marcades.

No limitar-se a demanar llocs escolars
Voldria fer una reflexió final. Donada la manca de llocs escolars,
de solars per edificar escoles, els moviments populars entorn de
l'educació han estat, en general, enfocats a problemes quantitatius,
i amplis sectors de la població es conformen en trobar un lloc
escolar (gratuït per anar bé) per als fills. La solució d'aquests dèficits és imprescindible en qualsevol política democràtica i progressista, però aquesta no s'hi pot limitar. Cal una política que també
modifiqui qualitativament el món de l'educació, i cal un procés de
presa de consciència per tal que també les reivindicacions populars
assoleixin aquest nivell, superant la simple demanda de llocs escolars. No oblidem que vivim en una etapa històrica, marcada entre
altres coses per una crisi de valors i de civilització, i la necessitat
de la transformació qualitativa es fa encara més palesa. L'actuació
municipal té aquí un ampli ventall de possibilitats, limitat pel marc
polític global, però que poden significar un canvi important per a
una majoria de la població, i que només serà possible amb la seva
participació a tots els àmbits de la vida ciutadana.
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L'urbanisme
que heretem.
Notes per una nova
gestió urbanística
Lluís Brau
Quan surti aquest article al carrer tindrem, finalment, nous ajuntaments democràtics.
Aquest canvi transcendental de la institució municipal ha de suposar, sens dubte, un gran avanç. Malgrat tot, els nous ajuntaments,
fins i tot els de majoria d'esquerres, no podran redreçar en pocs
dies els desgavells de quaranta anys de dictadura i corrupció.
El camp de l'urbanisme és una competència bàsicament municipal i, com ja se sap, és un dels sectors més tèrbols, tant de la
gestió pública com de l'activitat privada immobiliària.
El sector immobiliari ha estat una de les activitats econòmiques
que més impetuosament ha crescut des dels anys 60 fins a 1974,
absorbint enormes quantitats de recursos econòmics i humans.
El gran «boom» econòmic, l'anomenat «milagro español» s'exterioritza fonamentalment en un creixement desaforat de les ciutats
i la costa turística, juntament amb la generalització massiva de
l'automòbil com a mitjà de transport.
Ambdós problemes, essencialment urbanístics, han comportat
una sistemàtica degradació de la qualitat ambiental i funcional, tant
del camp com de la ciutat, havent provocat una continuada degradació de les condicions de vida de la població.
Enfront d'un innegable increment de la renda familiar, que ha
comportat un important augment del consum individual, pel contrari
el nivell de consum col·lectiu s'ha degradat greument durant aquests
últims anys. Les condicions de vida de la població als barris i pobles
de Catalunya i arreu de l'Estat són cada vegada més dures, l'anomenada qualitat de vida continua deteriorant-se dia rera dia.

El procés immobiliari
El sector immobiliari sorgeix com hem dit lligat al gran «boom»
econòmic dels anys 60.
El model de creixement econòmic espanyol s'ha basat en uns
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forts desequilibris territorials: grans àrees d'Espanya i de l'interior
de Catalunya s'han despoblat per a concentrar-se en reduïts espais
al voltant de les grans aglomeracions urbanes industrials i de la
costa turística. Mentre milers de vivendes restaven buides al camp,
convertint-se ràpidament en runes fins a enderrocar-se, a la ciutat
sorgia una imperiosa demanda d'habitacle provocada per les masses
de població immigrada. Enfront d'aquesta demanda rígida, i continuadament creixent, trobem una oferta restringida del sòl i vivenda,
controlada per poques mans, en la pràctica sense cap mena de control o regulació. Lògicament el sol mecanisme de mercat provoca
que aquests béns socialment imprescindibles, sòl i vivendes, es
transformin en especulatius, pujant el preu de l'habitacle més precari (xaboles, rellogats, barraquisme vertical) pels núvols.
És ben conegut de tothom que el negoci més segur i profitós
ha estat, als darrers anys, la inversió en sòl (parcel·les i solars) i en
vivendes i apartaments.
En una situació d'inflació galopant, amb una borsa inestable i
manipulada amb una manca d'inversions alternatives, el gran financer junt amb el petit i mig estalviador han invertit en sòl i vivenda.
Els béns immobiliaris s'han convertit en un dels principals actius
financers, originant l'espiral especulativa.
Per què parlem d'especulació en l'operació immobiliària?
En paraules simples, l'especulació és la típica operació per la
qual el senyor A compra un terreny a un milió de pessetes. Espera
dos any- i el ven al senyor B a tres milions de pessetes, aquest
el reté un parell d'anys més i li torna a vendre al senyor A a cinc
milions de pessetes. Què ha passat? El senyor A torna a trobar-se
com al començament amb el mateix terreny, ara bé, tant el senyor A
com el senyor B, sense haver treballat gens ni mica i sense haver invertit ni un ral, han guanyat dos milions cadascú.
D'on han sortit aquests quatre milions de profits que no responen
ni a rendes del capital ni del treball? Simplement són plusvàlues
degudes al creixement i desenvolupament econòmic de tota la collectivitat que els senyors A i B s'apropien parasitàriament.
Malauradament són molts els milions que corren entre els senyors A i B i quantiosos els superprofits que s'embutxaquen deguts
a l'esforç de tota la comunitat.
Superprofits deguts a les plusvàlues del sòl que tots plegats
paguem com un tribut especial de la repercussió, en el preu del sòl
de la vivenda, dels productes industrials i dels serveis.
Els efectes d'aquest mecanisme són, des d'un punt de vista collectiu, nefastos, no tan sols per la injustícia del fet que uns quants
senyors visquin parasitàriament a costa dels altres. Això seria ja el
de menys. El greu problema són els efectes indirectes que aquest
mecanisme especulatiu provoca.
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1.

2.

Grans quantitats de diners s'aboquen en aquests tipus d'inversió, drenant imprescindibles recursos que haurien d'adreçar-se a altres activitats també rendibles per la iniciativa
privada, però en canvi productives i socialment desitjables
com és la indústria o l'agricultura.
La privatització parasitària de les plusvàlues com a motor de
la promoció immobiliària, fa que el creixement i transformació de la ciutat i del territori es realitzin al marge de les
reals necessitats urbanístiques i residencials.

Com és ben conegut la lògica de la promoció privada, la maximització de les rendes parasitàries del sòl, comporta la degradació
de la qualitat de l'entorn, de fet, l'empitjorament de les condicions
de vida de la gran majoria de la població. Les classes populars a
més de l'explotació que pateixen dins la fàbrica, en la seva vida
són sotmeses a un sistemàtica explotació de la qualitat de vida.

L'urbanisme
Des de l'any 1956 existeix una llei del sòl, reformada el 1975,
que en teoria regula el procés d'ordenació del territori a través dels
plans d'urbanisme.
Segons la llei, el pla d'urbanisme té dos objectes essencials:
1.

2.

Ordenar el territori, assignant usos i condicions d'edificabilitat al sòl. Al llarg de la seva vigència les edificacions i activitats en general hauran d'establir-se exactament en el sòl,
d'acord amb les previsions del pla. Quan el pla ho hagi programat. On el pla indiqui. En les condicions (edificabilitat,
tipologia, usos) que marqui el pla.
En la implantació del pla, les plusvàlues promogudes en cada
operació de transformació del sòl rústec a sòl urbà (renda
absoluta urbana), d'acord amb la llei, revertiran a la comunitat a partir de l'obligació que té el promotor de cedir gratuïtament a l'ajuntament, els terrenys per equipaments (escoles, zones verdes, etc.) i pagar els costos de l'urbanització
(carrers, pavimentació, clavegueres, etc.) dels terrenys en
els quals es pensa edificar.

Subsidiàriament a aquests dos objectes i com a conseqüència
del primer, el pla, en assignar a cada terreny usos i intensitats,
atorga el dret o no dret a edificar.
Aquesta capacitat del pla d'urbanisme d'atorgar edificabilitats i
en conseqüència el valor a cada propietat és bàsica. De fet els plans
d'urbanisme han servit fins ara per aquest tercer objecte.
Ni els plans han ordenat res, les ciutats, les parceHacions, els
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edificis, han sorgit on han volgut quan han volgut i en les condicions
que la iniciativa privada ha volgut. D'altra banda, com és ben conegut, ni les cessions ni les urbanitzacions obligatòries per la promoció s'han complert. En canvi la qualificació atorgada per un pla a
un terreny és l'únic que ha valgut com a garantia de valor d'aquest
terreny, bàsicament per utilitzar-lo com actiu financer en el mercat
immobiliari.
Donada aquesta capacitat fonamental dels plans d'atorgar valor
al sòl no és casualitat que els plans d'urbanisme aprovats els darrers anys estiguin fets a mesura dels interessos de la propietat
del sòl.
Tot propietari de sòl, tingui o no intenció d'edificar, aspira a
que el pla qualifiqui els seus terrenys amb capacitat per edificar, el
que automàticament suposa la seva revalorització.
Tenim així que els plans generals vigents estan més que sobredimensionats. Per exemple, a Lleida, amb una població de 50.000 habitants quan es va redactar el pla, aquest li assigna un potencial per
500.000 habitants; l'anterior pla comarcal de Barcelona de 1953 assignava una capacitat potencial de 9,5 milions d'habitants quan la
comarca no arribava als 2 milions el 1950. Al Vendrell la relació és
de 700.000 a 10.000 habitants; Sant Quirze de Terrassa de 70.000 a
4.000 habitants. Podríem citar molts altres exemples. Un recent estudi de la Direcció General d'Urbanisme del MOPU cita per Catalunya la quantitat de 40.000 hes. de sòl qualificades, pels plans generals que s'agrupen entorn de Barcelona i al llarg de la costa. Suposen un potencial aproximat de 8 milions de nous habitants pels
pròxims anys.

Cap a un urbanisme democràtic
Com pot ser un urbanisme democràtic? Simplement un urbanisme
d'acord amb la llei, que ordeni el territori en funció de l'interès collectiu i que faci revertir les plusvàlues del sòl urbà a la comunitat
que és qui les ha generades.
Aquests principis que en teoria semblen elementals i assumits
per tothom, no resulten, en canvi, gens fàcils d'aplicar.
Si poc a poc anem aconseguint unes mínimes llibertats formals,
democràtiques, a les que la dreta política lentament s'avé, en l'àmbit econòmic aquesta transformació continua plenament arrelada als
hàbits parasitaris del franquisme.
Tenim així que partits d'un indiscutible esperit democràtic com
poden ser CDC, UDC o ERC, en canvi en el camp de l'urbanisme
s'alien sense cap pudor als sectors més retrògads de l'UCD i AP.
Les últimes polèmiques sobre els plans de la Bisbal, Sabadell i
Lleida confirmen aquests fets.
Avui el caràcter essencial de la política urbanística i política
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del sòl es la lluita anti-especulativa, però seriosament. No es tracta
ja de declaracions més o menys retoriques que fa molts anys que
anem sentint.
El trencament del model econòmic parasitari del sector immobiliari, suposa un enfrontament directe i dur respecte a les forces econòmiques dominants.
De fet aquesta ruptura no significa res més que la consolidació
d'un funcionament democràtic d'acord amb la legalitat vigent de
l'urbanisme. Únicament les forces d'esquerra estan interessades en
aquesta tasca i són les úniques que podran i voldran impulsar aquesta transformació.
Voldria comentar breument un planteig que sorgeix habitualment
en els debats entorn a la política del sòl. «L'única forma de solucionar els problemes urbanístics i eradicar l'especulació del sòl passa per canviar-ne la llei franquista i per la seva socialització.»
Jo no estic gens d'acord amb aquest enfoc en teoria profundament revolucionari.
Respecte a l'opció de socialitzar el sòl, ja sigui municipalització
o nacionalització, per compra a preu de mercat, per expropiació-indemnització, o bé per incautació, qualsevol d'aquests sistemes semblen inviables per les següents raons:
a)

b)

c)

d)

La socialització del sòl com a política aïllada de poc servirà
si la resta dels mitjans de producció continuen en mans privades. Les rendes de posició es transfereixen a la vivenda,
donant-se l'especulació en aquesta.
La socialització del sòl per decret, suposaria un enfrontament provocador respecte el «búnker» econòmic, amb un fort
perill desestabilitzador.
El mercat immobiliari ha forçat molta gent a l'accés a la vivenda fent un gran esforç. D'altra banda, molts petits i mitjans estalviadors han invertit en patrimoni immobiliari (sòl,
apartaments) (cas de l'emigració). Una socialització per decret, podria imposar en molts casos l'expoliació dels estalvis
de tota una vida.
Per últim, una socialització avui, ja sigui per via de la indemnització o per la compra, ni tan sols utilitzant amb un ús exclusiu totes les hisendes públiques, aconseguiria aquesta
finalitat.

Els arguments a favor de mantenir, ara per ara, la vigent llei del
sòl són més conjunturals. La llei actual respon a la reforma de 1975,
és a dir, és relativament recent. Els reglaments d'aquesta llei acaben de sortir. Gairebé encara no s'ha aplicat.
La llei del sòl conté efectivament greus problemes. Està feta des
de Madrid, sense comprendre situacions nacionals diverses o la
problemàtica urbanística dels petits municipis; no contempla amb
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prou precisió l'actuació urbanística sobre cascos edificats, eix fonamental de l'urbanisme dels pròxims anys; la llicència d'edificació
—instrument bàsic de la gestió urbanística— continua essent un
acte purament administratiu. El dret a edificar va lligat al dret a la
propietat. Únicament en el moment del plantejament i amb limitacions es planteja la desitjable separació entre el que és el dret de
propietat corresponent a l'esfera privada i el dret a edificar, competència que escau plenament a l'àmbit públic.
Efectivament, aquesta llei caldrà modificar-la, un dia o un altre,
no sembla en canvi que sigui ara el moment més adequat per crear
un nou període de provisionalitat mentre es revisa la llei.
El problema fonamental de l'urbanisme i política del sòl dels darrers anys no rau en els petits o grans defectes de la llei del sòl
del 56 i de l'actual del 75, sinó fonamentalment en la seva transgressió sistemàtica.
La llei del sòl pot donar encara molí de si, i té, fins i tot, possibilitats d'ésser utilitzada molt progressivament. La batalla no passa
avui per canviar la llei, sinó per aconseguir la seva aplicació en profunditat.

La política urbanística als nous ajuntaments
L'urbanisme és una de les activitats essencials del municipi.
L'autonomia és plena en el camp de la gestió urbanística i fonamental respecte de la planificació. D'altra banda l'urbanisme és de les
poques competències traspassades a la Generalitat.
Per altra part, l'urbanisme entès com a controlador i ordenador
del procés de transformació urbana, per part de l'ajuntament, és una
activitat essencialment barata. Respecte als importantíssims efectes
econòmics que poden tenir la planificació i la gestió urbanística, i
respecte al millorament de les condicions de vida de la població, el
cost d'aquesta activitat és ridícul.
Cal pensar, doncs, que en la previsible penúria de la gran majoria dels ajuntaments, l'urbanisme constituirà l'eix principal de la
política municipal.
El problema principal per endegar un urbanisme i política del
sòl progressives no serà, doncs, la manca de recursos econòmics,
sinó el dur enfrontament que plantejaran els grups econòmics tradicionalment arrelats a l'operació immobiliària especulativa, en el
moment que s'iniciï qualsevol intent de retallar la seva pràctica
abusiva. Els enfrontaments respecte al Pla Comarcal de Barcelona,
el Pla de la Bisbal i altres no són més que els prolegòmens del que
podran arribar a ser els pròxims anys.
La batalla urbanística es presenta llarga i d'una gran duresa. Costarà anys trencar els hàbits immobiliaris adquirits. La democràcia
no és garantia de racionalitat urbanística i d'eradicació de la corrupció i de l'especulació.
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El cas italià és explicatiu al respecte. Malgrat els grans avenços
des del 45 en la transformació de la societat italiana l'especulació
íntimament lligada a la Democràcia Cristiana campa encara lliurement sobretot al sud del país.
Únicament a través d'un procés obert participatiu y de mobilitzacions populars dins la tradició d'aquests anys darrers, permetrà
transformar poc a poc la realitat i la ideologia heretada.
Si les forces d'esquerra, a part de ser capaces de col·locar a l'ajuntament els seus regidors, no són capaces d'impulsar i donar suport a mobilitzacions unitàries, difícilment serà possible invertir el
model urbanístic del franquisme.
En tot cas és evident que únicament a través de l'urbanisme, no
es podran solucionar els problemes urbanístics. Els dèficits d'habitacle, la degradació dels barris, la segregació social són conseqüència del sistema econòmic i polític dominant. Les desigualtats i injustícies de la ciutat i de la societat en general tenen totes el seu
origen en les relacions de producció capitalistes.
La transformació de la nostra societat, a part de l'enfrontament
directe respecte de la contradicció principal, la relació capital-treball, exigeix una lluita i una transformació pas a pas des de tots els
àmbits de la societat. La contradicció urbanística és una més que
s'articula amb les altres que comporten el model capitalista.
De la mateixa manera que l'urbanisme ha estat un instrument
d'opressió, segregació i expoliació de la població, pot ser, convenientment invertits els seus esquemes, utilitzat progressivament al
servei de les classes populars.
La batalla per un urbanisme més just, més humà i igualitari, per
una vivenda digna, per uns equipaments suficients, suposen junt
amb la lluita política i la lluita en la fàbrica, processos convergents
cap a una transformació democràtica i socialista de la societat.

54

«El único camino»
de Dolores Ibarruri:
U n comentari
Montserrat Roig
Ouan l'amiga Marta Pessarrodona em va demanar de participar
a la presentació del llibre El único camino, de Dolores Ibarruri, vaig
tenir el «no» a flor de llavis. I no sé si perquè el personatge em sobrepassava, com a dona i c o u a lluitadora, o perquè m'obligava a
enfrontarme a una sèrie de dubtes que el moment actual em planteja. Intentaré de situar la Pasionaria a partir d'aquests dubtes. Per
tant, sé que en sortirà una visió parcial i subjectiva. Però no pretenc
anar més lluny.

Mite o persona?
Si deixem la Pasionaria en el terreny de la mitologia, ens quedem tranquils: els mites són intocables i, per tant, incontrovertibles. Els mites són més que punts de referència, els mites no resulten «exemplars», són persones que posseeixen una força especial,
taumatúrgica, que les allunya de la pobra, crítica i sovint miserable
existència de la majoria dels mortals. Els mites fan por, no ens alliberen dels nostres fantasmes. Els mites són necessaris per a fer-ne
poesia, però no ajuden a viure la realitat. La figura de la Pasionaria
ha estat tractada des de molts punts de vista, i les companyes, la
Irene Falcón i la Teresa Pàmies, saben d'ella més que no pas jo. Ha
estat bescantada per la dreta conservadora i/o feixista tot tractantla, com escau en una dona que té noms propis, de bruixa o de dimoni. Ella mateixa recull en el seu llibre un comentari del periòdic
feixista de París Gringoire: «La Pasionaria —decía Gringoire— aun
siendo de raza española, es, sin embargo, un personaje turbio. Antigua monja, se casó con un fraile que había colgado los hábitos.
De ahí su odio por los religiosos. Se ha hecho célebre por haberse

* Paraules de presentació pronunciades el 28 de març de 1979 a l'Associació de la Premsa de Barcelona, en el curs d'un acte amb la participació d'Irene
Falcón i Teresa Pàmies, del llibre autobiogràfic de Dolores Ibarruri, El único camino, amb motiu de la seva primera edició a Espanya per Editorial Bruguera. El
llibre havia estat editat anteriorment, el 1960, a l'exili.
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arrojado en plena calle sobre un desgraciado sacerdote, seccionándole la yugular a dentelladas» (p. 324).
Però crec que l'esquerra tradicional, suposo que forçada per la
necessitat de mantenir-se amb suports morals, també l'ha idealitzada: hi ha desplegat els aspectes tel·lúrics i uterins. O sigui: la
Pasionaria és la Mare, la gran Mare, i representa la Terra. És el gran
úter on podien refugiar-se els milicians quan, al front, tenien por.
Al mateix temps era la terra, venia d'ella. La civilització, o la cultura, com a murs de ruptura amb la naturalesa, no l'havien feta malbé.
Els pagesos i els obrers que anaven al front per a lluitar per un
món millor, que ja no era la República burgesa que també els havia
perseguits, la veien com una d'ells. No era una intel·lectual que defensava unes idees, era una revolucionària que lluitava per les mateixes arrels de l'existència. Alhora, la Pasionaria s'adaptava a la
configuració d'un símbol que tota lluita necessita. Conta l'Antonina
Rodrigo al seu llibre Mujeres de España que una dona soviètica
preguntà a Moscú, el 1937, a María Teresa León (la companya injustament oblidada de Rafael Alberti) que com era la Pasionaria.
María Teresa León contestà: «"La Pasionaria és una dona com totes.
La Pasionaria és una dona espanyola". Havia donat un nom al símbol i la meva interlocutora ajuntà les mans amb entusiasme: "això
volem ésser totes: la dona soviètica"».
Poques vegades un personatge quadra amb el seu temps i espai
i, alhora, s'identifica, tot enfortint-les, amb les necessitats de la collectivitat: aquest és el cas de la Pasionaria. La figura, els vestits, la
veu, però sobretot les paraules i l'actitud, servien de model, d'exemple. Un exemple sense escletxes, crisis ni qüestionaments. La
Pasionaria no representava l'anàlisi, sinó la síntesi. Però, per damunt
de tot, la Pasionaria va ésser filla d'una època i d'una classe. D'una
època que encara no vivia l'angoixa de la guerra nuclear i d'una
classe que representava l'avantguarda de la transformació de la
realitat. Era filla, com altres mites masculins avui ja desapareguts,
de la frontera de dos segles: de l'esclatament de la consciència
de classe del segle XIX —per tant, de l'esperança— i del triomf de
la Revolució d'Octubre —per tant, de la realització d'aquesta esperança—.
La lluitadora soviètica Angèlica Balabanoff, que trencà amb el
Komintern el 1935, va escriure a la seva autobiografia: «... l'experiència de l'individu en relació amb els esdeveniments històrics no
li pertany només a ell. Cal que es posi a disposició dels qui en poden
fer ús... S'ha falsejat la història de manera vergonyant. Mai la veritat no ha estat tan necessària com ara». Crec que l'autobiografia
de la Pasionaria esdevé exemplar però no en tant que és una vida
que cal imitar (fóra un error, perquè la impotència ens portaria a
l'angoixa), sinó perquè significa un procés personal que, emmarcat
dins de la història, ens dóna més claus per a entendre la nostra
identitat femenina. Crec que és en els aspectes suposadament «fe56

bles» de la Pasionaria allà on podem trobar més punts de contacte
per a donar un contingut polític a l'actual rebel·lió feminista.
Carmen Alcalde insinua a La mujer en la guerra civil española
que la Pasionaria representà el símbol esperonador de la classe
obrera sense acabar-se de plantejar les contradiccions del sexe
perquè la Pasionaria era filla d'una època que encara no es qüestionava el paper polític de la identitat femenina. Potser jo diria que,
si bé és cert que la Pasionaria no patí l'escissió entre ésser dona
i persona alhora (com deurien patir Victoria Kent i Margarita Nelken, filles de la burgesia i, per tant, més culturalitzades), no és perquè ho defugis sinó perquè en aquell moment la classe obrera d'avantguarda es plantejava, alhora, la transformació de la societat í la
de- l'ésser humà. Alguna cosa ha passat amb la classe obrera quan
ja no representa aquest paper del món capitalista. Com escriu Jean
Renoir a les seves memòries: «El rodatge de La vie est à nous em
va posar en contacte amb éssers posseïts d'un amor sincer per la
classe obrera. Jo creia i crec encara en la classe obrera. Veia en
el seu accés al poder el possible antídot al nostre egoisme destructor. Ara, a l'hemisferi on m'ha col·locat l'atzar, el de les nacions «superdesenrotllades», la classe obrera ja no existeix. Amb la prosperitat material, s'ha dissipat una certa puresa d'esperit. Un clau treu
un altre clau. L'obrer, en beneficiar-se del tipus de vida dels burgesos, esdevé un burgès».

L'època
La Pasionaria pren consciència del seu «ésser» en un moment
cabdal per a la classe obrera: durant les terribles vagues mineres
de començament de segle. Som al moment de la formació de la
classe obrera basca, sobretot a les conques mineres, una classe
obrera que prové en part d'una pagesia desarrelada i famélica, d'un
món medieval i obscurantista on l'assoliment de la dignitat humana
per part dels obrers és un esperó moral. Però la lluita no es limita
a aconseguir un lloc de treball digne i un habitacle decent; aquella
avantguarda obrera era, a més, la principal filtradora, defensora i
autora de les noves ¡dees progressistes: el canvi, doncs, no s'havia
de reduir al món del treball sinó que havia d'englobar la vida en la
seva totalitat. Així, veurem al començament d'El único camino les
descripcions de la vida minera al País Basc (per a mi les millors
pàgines des del punt de vista literari], en autèntics camps de concentració, i com el suport ideològic de la classe obrera no és solament el dret al treball i l'enfrontament al patró, sinó que hi ha una
proposta de canvi de vida, de substitució de l'irracionallsme per la
ciència. (La descripció de la lluita d'un pare miner per enterrar la
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seva filla civilment, i com els obrers es disputen el cadàver amb
les beates del poble és d'antologia. Podria ser l'inici d'un Novecento
a l'espanyola.}
La consciència comunista es forma enfront de la injustícia que
viu des de petita. La Pasionaria passa per una primera frustració, i
potser decisiva, quan no pot ésser mestra per pertànyer a una família miserable. Però el primitiu ressentiment aviat serà un sentiment fort i vivíssim de solidaritat (així comença tot obrer, suposo,
pel coneixement de la «diferència»), un sentiment que no abandonarà mai. Però resulta curiós que sigui en casar-se quan precisament s'acaba de configurar la seva consciència de classe. Quan
s'adona, en la pròpia vida, d'allò que va dir Engels: que l'esposa
del proletari és la seva proletària. «Mí misión en la vida estaba
cumplida. No podía ni debía aspirar a más, después de mi fracasado
intento de ser maestra. El fin de la mujer, la única salida, su única
aspiración, era el matrimonio, y la continuación de la vida triste,
gris, penosa, esclava de nuestras madres, sin más ocupación que
parir y criar, y servir al marido, que en la mayoría de los casos tra,taba a la mujer sin ninguna consideración» (p. 85). És dins la llar
on la forta personalitat de la Pasionaria se sent menystinguda i humiliada i creu que només amb la consciència de classe la dona es
pot alliberar de la seva opressió. Per a ella, dones, és el sistema
econòmic el que manté l'opressió. Aquesta idea és la que ha permès que la Pasionaria, com altres lluitadores no tan mítiques però
sí tan grans, no se sentís ni escindida ni trencada per dins. És en
aquest moment, a través de la solidaritat de classe quan, per dir-ho
amb les seves paraules, es podia reconciliar amb la vida.

El món de les coses
Però Dolores Ibarruri no va renunciar a la maternitat per la revolució. Hauria de viure durant anys la ruptura interior entre la maternitat —que et porta a conservar les coses— i la revolució, que
et porta, moltes vegades, a trencar-les.
L'ex-diputada Maria Dolors Calvet, en un pròleg molt interessant
que acaba de publicar del llibre de Giuliana Di Febo Resistencia y
movimiento de mujeres en España 1936-1975, apunta un problema
que em sembla fonamental per entendre l'escissió interna que pateix la dona que, sense renunciar a ésser mare, intenta de comprometre's en una lluita col·lectiva. La mística de la maternitat culpabilitza tota dona lluitadora. Aquesta escissió és viscuda molt profundament per la Pasionaria. Ella va veure morir quatre dels seus sis
fills encara criatures, i això li fa escriure el següent:
«Dos años después murió mi Azucenilla, y sólo me quedaron
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Amaya y Rubén hasta 1928, en que nació mi hija Eva, que sólo estuvo conmigo dos meses. Fue enterrada en un rincón del cementerio
del Somorrostro, al lado de Amagoya y Azucena y cerca de Esther,
que les había precedido en el camino. Era angustioso para mí pasar
cerca del cementerio donde estaban enterradas mis hijas. Se me
arrancaba el alma y, sin embargo, debía pasar cada día para llevar
la comida a mi marido a la mina. Estoy escribiendo y estoy llorando
al evocar todo el dolor de nuestra vida.
»Es difícil medir las penas que caben en el corazón de una madre y la capacidad de resistencia al dolor que hay en cada corazón
maternal» (pp. 107-108).
Com a dona, doncs, comença a treballar dins el partit comunista
(com a responsable del treball de dones prop del Buró Polític), durant la República és empresonada dues vegades i totes dues assumeix la seva condició de dona tot solídaritzant-se amb qualsevol
dona, sigui quina sigui. Fins i tot reivindicant un rol dirigent per a
les dunes. Però no deixa de patir aquesta escissió entre el paper
públic i el paper privat, entre el seu rol de dirigent i el seu rol de
mare. «De nuevo —diu a la p. 154— la vida mostraba cuan difícil
era para una mujer madre dedicarse íntegramente a la lucha revolucionaria. La vida, la libertad, nada importaba; pero IOJ hijos, ¿tenía yo derecho a sacrificarlos, privándoles incluso, dentro de nuestra vida mísera y azarosa, de los cuidados, de las atenciones, del
cariño de la madre? En mi vida de comunista, esto ha sido para mí
uno de los aspectos más duros y penosos, aunque nunca haya hablado de ello, si bien haya callado siempre, pensanc . que la mejor
manera de enseñar y convencer es el ejemplo, aunque a veces cueste lágrimas de sangre.» Que jo sàpiga, pocs homes revolucionaris
expressen amb tanta vehemència i angoixa l'escissió entre la lluita
per a transformar el món i la paternitat.
Però també com a lluitadora s'enfronta al món a partir de les
coses. El món de les coses la porta a les idees i no a l'inrevés. Així,
deixarà de ser socialista perquè considera que aquests han perdut
l'esperit de classe primitiu. El comunisme, per a ella, no és una
abstracció. No és un ideal, una utopia. Què la manté? Doncs el model de la Unió Soviètica i l'internacionalisme. (Si ho comparem amb
l'actualitat, veurem que tant l'un com ('altre estimulen molt poc a
la lluita col·lectiva. El primer perquè ja no és un punt de referència,
el segon perquè viu moments de confusió estratègica o d'inhibició,
com en el cas del PCF i el Mercat Comú, per posar un exemple
pròxim.)
Per a la Pasionaria, la classe obrera i el Partit Comunista són la
força antagònica contra la reacció. Les circumstàncies ajuden a fer
de la Pasionaria el que la llegenda ens ha transmès: el mite. Perquè
la política comunista d'aleshores li facilitava el treball al carrer i al
costat de les masses. Com he dit abans, el seu món és el de les
coses. Per això, malgrat ésser diputada, es tanca a la presó d'Oviedo
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perquè el govern recentment constituït del Front Popular no ha promulgat encara l'amnistia. O en una mina al costat dels vaguistes.
O va a la maternitat per a defensar dues dones prenyades que el
director acaba d'expulsar. O defensa amb les ungles els desnonats
d'un barri. 0 , durant la guerra, defensa unes monges contra els incontrolats... La lluita era immediata. Els resultats es palpaven. Com
a oradora, també es proposa parlar de «coses», i és aquí on rau un
dels secrets de la seva' influència: als mítings convencia per l'autenticitat i versemblança de les paraules. En ella, no hi havia trencament entre la política i l'ésser humà. I feia que tothom considerés
que la política era cosa de tothom.
La seva figura creix amb la guerra. Però a mesura que el temps
passa dins del llibre, va desapareguent la dona i es va configurant el
mite. La Pasionaria s'allunya de nosaltres. El Partit, lògicament en
aquell moment, esdevé l'aglutinador moral dels militants. També el
model soviètic i el valor de la lluita. (Aquests dos aspectes la porten de vegades a ser sectària i parcial, com són, al meu entendre,
les seves opinions sobre en Joan Comorera.) I ens amaga aspectes
importants que ens haurien ajudat a entendre-la més: com, per exemple, els possibles problemes amb militants mascles que no deurien
comprendre de bones a primeres això de ser comanats per una dona; el que molts companys la deguessin valorar quan li sobresurtien
les qualitats més suposadament «virils», perquè això els feia a ells
més satisfets de ser homes. No sabem res, o molt poc, de la seva
soledat de dona que ha escollit un únic camí. No sabem res d'ella
com a «dona». (La propaganda ha desenvolupat, com deia al començament, la seva dimensió de «Mare».) Però cal pensar, que són unes
memòries reivindicatives del Partit Comunista, escrites en un moment en què la guerra freda contra els països socialistes havia desplegat tota mena d'armes, sobretot ideològiques. La seva defensa és
apassionada en moments crítics. Però la Pasionaria, ho repeteixo, és
filla d'una època i d'una classe. I els ha estat fidels: heus aquí el
seu mèrit i la seva força.
Una feminista radical nordamericana, Alix Kates Shulman, comença la seva obra Qüestions candents amb un elogi de les grans
revolucionàries de la història. Entre elles hi ha la Pasionaria. Diu
que la lectura de les biografies de totes aquestes dones li desvetllen goig i enveja. I diu que per a ella i les dones de la seva generació, les coses no són tan clares. He tingut la mateixa sensació en
acabar el darrer full d'El único camino: goig que una dona hagi demostrat al món mascle el que significa la lluita per a l'ideal comunista; enveja d'haver pogut viure moments històrics menys mediocres, més vius. Les dones d'ara som més fetes a trossos, incloses
les dones de la classe obrera (també els homes, però pocs se n'adonen; o cap?). Incloses les dones de la classe obrera, perquè les
més conscienciades pateixen l'escissió entre la consciència de dona
i la consciència obrera, la qual li ve de vegades imposada a través
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de la lluita del marit. Però estic segura que El único camino de Dolores Ibarruri ens reafirma en la idea de lluita com a procés, i les
seves darreres paraules, quan ens mostra la fe en la joventut, ens
ve a dir que les anelles de la història i de la vida van fortament
vinculades i que no hem de bandejar ni l'una ni l'altra per a transformar la realitat. La Pasionaria és un exemple viu i esperançador
de que, fins i tot en els moments més difícils, pots ésser coherent
i autèntic entre la teva vida i la teva ideologia.
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Diferents concepcions
del feminisme
en els partits
comunistes i obrers
Dolors Calvet
El febrer passat vaig assistir a la
conferència que el Partit Socialista
Unificat de la República Democràtica d'Alemanya convocà per a celebrar el centenari de la publicació
del llibre d'August Bebel La dona
i el socialisme a Berlín.
Assistiren representants de 85
partits d'arreu del món. Partits comunistes, obrers i revolucionaris, i
alguns socialistes. La reunió durà
tres dies i hi intervingueren 60 delegacions.
El motiu, o millor l'excusa, per
convocar la reunió era el llibre de
Bebel, però se'n parlà ben poc. Algunes delegacions ni l'havien llegit,
perquè no estava traduït en la seva
llengua, i aprofitaren l'ocasió per
explicar-nos la trajectòria de lluita
de les dones al seu país.
Ni en la intervenció inicial de la
companya alemanya, ni en cap altra
no es féu un estudi en profunditat
de la vigència i aplicació avui del
pensament de Bebel. D'alguna manera, però, això estava en l'ambient.
Per primera vegada en una conferència internacional de partits comunistes i obrers vaig veure-hi un
cert to crític de la situació de la
dona en intervencions de països
molt significatius.
El 1974, ¡ per a preparar l'Any Internacional de la Dona, havia assistit a una conferència, a Roma, de
representants dels partits comunis-

tes de l'Europa capitalista, i encara
que el ventall era molt més reduït,
els companys i companyes que hi
assistiren en representació del PC
d'Espanya constatàrem que només
el PCI i el PCE aprofundien en teories històricament vigents en el moviment comunista sobre l'alliberament de la dona, i avançaven en el
sentit d'assumir el feminisme tant
en el llenguatge, com en allò que
comporta el reconeixement d'una
lluita específica. A Roma defensàrem que la conquesta del socialisme
no comporta automàticament
l'alliberament de la dona.
Aquestes afirmacions dites el
1974 sonaren com a autèntiques heretgies i ara, el 1979, eren recollides per molts partits comunistes i
socialistes, així com per partits de
l'Europa de l'Est.
Esdeveniments diversos han influït
en l'elaboració de noves teories i en
l'evolució dels partits comunistes.
Per una part, la celebració de l'Any
Internacional de la Dona convocat
per les NNUU que comportà congressos i conferències arreu del
món i una reunió final a Mèxic amb
representacions oficials i no governamentals de gairebé tots els països del món.
Aquest Any Internacional fou concebut, certament, de forma paternalista, dirigit a millorar només la
situació legal de la dona. No obs-
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tant això, a molts llocs, fins i tot a
Espanya, fou l'espurna que encengué
la foguerada i assenyalà l'inici d'una
opinió feminista al carrer, que es
concreta en la celebració de les
«Primeras Jornadas para la Liberación de la Mujer» a Madrid i de les
Jornades Catalanes de la Dona a
Barcelona.
Aquest esclat agafà desprevinguts
els dirigents dels partits comunistes, però no pas les dones que militaven en aquests partits que, d'alguna manera, participaven d'aquest
moviment.
Una altra motivació per als partits comunistes dels països capitalistes fou, després del maig francès, el resorgiment d'amplis moviments de masses no potenciats pels
partits polítics, i per motius aparentment marginals però que tenen un
clar contingut anticapitalista com
són el feminisme, l'ecologia o les
noves formes de sexualitat.
Els països socialistes possiblement no visqueren tan directament aquestes manifestacions, però
—amb tot el risc que comporta una
primera impressió i la manca d'una
anàlisi per falta de dades— m'atreveixo a dir que han arribat a un
sostre en allò que ells pensaven
que era l'alliberament de la dona.
I tot i haver assolit els objectius
proposats, s'adonen que la dona
continua essent un ésser marginat
en la nova societat.
Per als partits comunistes i revolucionaris del tercer món, primer és
el problema de la supervivència, la
protecció de la mare i dels infants
que moren a milers per falta d'alimentació i de mesures sanitàries.
Per a ells l'alliberament de la dona
passa per la seva participació en la
guerra d'alliberament nacional, per
acon aguir lleis paritàries, per facilitar el treball de la dona al camp i
a la indústria en millors condicions.
Alguna d'elles, com la representant
del PC de l'fndia, es queixava de
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les lleis massa permissives com la
del divorci al seu país, que es convertia en una arma contra la dona.
Entre els partits comunistes de
l'Europa de l'Est hi ha una concepció
economicista de l'alliberament de
la dona. A més dones incorporades
al treball, a l'educació i a la política, més alliberament. En el moment
que aconseguim el 50 % d'homes i
dones en cada lloc la dona estarà
alliberada. Però malgrat que s'hagi
avançat molt, les previsions no es
compleixen. Les tasques més considerades continuen ocupades majoritàriament per homes i les dones
continuen carregant amb les tasques domèstiques i dels fills, a més
del treball fora de casa, la qual
cosa els impedeix la seva participació política. Una companya de la
RDA m'explicava que en l'alliberament de la dona al seu país hi havia un retrocés que es notava perquè cada any hi havia menys dones
en la tribuna d'honor dels actes de
l'aniversari de la mort de Lenín. I
penso que té una part de raó.
A molts d'aquests països són
conscients d'haver tocat sostre, i
que han de trobar noves mires per
a interessar les dones en el seu
projecte. En aquest sentit foren interessants les intervencions de la
RDA parlant de la necessitat d'incorporar l'home a les tasques domèstiques. Tampoc no és estrany
que hagin fet la conferència amb
motiu de Bebel. De tots els clàssics, Bebel fou qui tingué les idees
més avançades sobre la discriminació de la dona ¡, malgrat que veia
la lluita per l'alliberament de la
dona estretament lligada a la del
moviment obrer, reconeixia la seva
especificitat. En aquest sentit, digué fins i tot: «De la mateixa manera que el treballador pot esperar
ben poc de la burgesia, la dona no
pot esperar que l'home l'ajudí a sortir de la seva condició».
Durant molts anys aquests par-
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tits han negat aquesta especificitat
i la seva tasca entre les dones era
per incorporar-les a la lluita general,
al costat dels homes, i així les dones feien campanyes per la pau, per
la protecció de la infància i se les
apartava del feminisme considerant
que era un corrent burgès que aparta les dones de la lluita de classes.
Però els atacs més durs contra
«les feministes» venien dels partits
comunistes pro-soviètics que no són
al poder, amb poca incidència en el
seu país, que dedicaren la meitat
de la seva intervenció a acusar les
feministes d'anar contra els homes
i de preocupar-se només de la sexualitat, distraient les dones de la lluita
pel socialisme. L'altra meitat de la
intervenció era per comparar les
xifres de participació de les dones
en el parlament i en la universitat
al seu país i a la URSS amb un
avantatge evident d'aquest darrer,
fet del qual es deduïa que la dona
als països socialistes ja estava alliberada i per tant les dones hem de
lluitar primer pel socialisme i després se'ns donarà tota la resta.
Alguns partits comunistes com el
mexicà, l'anglès i altres sorprengueren moltes delegacions dient
que ells feia poc temps que havien
donat llibertat a les seves militants
dones per a integrar-se en els moviments feministes, per portar-los
cap el socialisme. Aquestes afirma-

cions, insòlites el 1974 i encara avui
tímidament exposades, són un pas
endavant considerable en l'assumpció de l'alliberament de la dona per
part del moviment comunista.
Una darrera postura seria la del
PC d'Espanya i d'Itàlia, d'alguna manera del PC francès i també dels
partits socialistes d'Itàlia i Bèlgica.
El punt comú entre tots aquests
partits seria el que l'alliberament de
la dona és quelcom més que la seva
incorporació al treball, a l'estudi o a
la política. Que el socialisme no
comporta automàticament l'alliberament de la dona. Que cal una postura oberta, de participació, d'estudi i seguiment dels moviments feministes. Dones d'aquests partits
són militants dels moviments feministes. Hi ha un debat intern obert
a tots ells que planteja moltíssims
interrogants a l'interior d'aquests
partits sobre si la dona és discriminada; si és marginada; si hi ha contradicció entre militància política i
militància feminista.
A un nivell o altre, l'assumpció
d'un cert feminisme pels partits comunistes és una realitat. D'una situació agressiva i contrària al reconeixement d'una lluita específica
per l'alliberament de la dona s'està
passant a reconèixer que, a més de
la contradicció de classes, hi ha una
contradicció de sexes de la qual ja
Bebel ens parlava ara fa 100 anys.
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Antonio Gramsci
entre nosaltres
Francesc Roca
1922:

Gramsci escriu a «La Batalla»

La formació del grup «La Batalla» el 1922, com a resultant
de l'acord entre el grup «Lucha Social» de Lleida ¡ el grup
valencià «Acción Sindicalista», és a l'origen del comunisme
català. Al número 2 de «La Batalla», datat el 30 de desembre
de 1922, Gramsci publicava un article sobre el feixisme italià.
Des d'aquest moment (1922) fins al IV Congrés del PSUC (1977)
l'interès per l'obra teòrico-política de Gramsci ha anat creixent (i reculant, si us plau per força, per bé que, als anys 40,
a «Lluita» es publicarien articles gramscians de Togliatti i de
Pajetta), car com ha dit Joan Fuster «ser marxista no és fàcil
(...) [ i ] Gramsci és una mina» («Cal Dir», 28).

L'esperit de Torí
El 1933, en un editorial de «La Batalla» que pot ésser atribuït a Joaquim Maurín. llegim: «Antonio Gramsci ha sido el
mejor teorizante que ha tenido el comunismo en Italia. Era él
quien en Jurin, alrededor de "Ordine Nuovo", iba creando las
primeras legiones comunistas [...] Hubo una lucha tenaz entre el espíritu de Turín y el de Milán. Turin era la ciudad roja,
la fortaleza comunista. Gramsci había encendido allí una antorcha de gran potencia. Milán, en cambio, era la ciudad pálida.
Allí predominaban los socialistas reformistas. Turin, comunista. Gramsci. Milán, socialista. Turatti.» («La Batalla», IV(2), página 147).
1936:

Una anàlisi gramsciana de la revolució
espanyola

Si s'admet l'analogia Torí-Barcelona, Milà-Madrid, l'interès
dels comunistes catalans per Gramsci no era gratuït: a Barce* A la base d'aquesta nota hi ha la veu -Gramsci» de Ictini.
ciències de la societat als Països Catalans (en curs d'edició).

Diccionari

de
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lona era possible un moviment sindical-polític dels treballadors
urbans d'una gran força si hi predominava hegemònicament el
partit comunista. Alhora «la ciutat roja» era, davant la crisi
urbana dels anys treinta, una alternativa més clara que la «ciutat pàl·lida».
La qüestió de l'hegemonia seria plantejada al sud del Pirineu poc temps després per Palmiro Togliatti amb un gran rigor: «El caràcter particular de la revolució a Espanya es troba,
en primer lloc, en l'originalitat de les condicions en lt;s quals
el proletariat realitza la seva hegemonia en la revolució...»
escrivia el 1936 a «La Correspondencia Internacional». L'hegemonia de la classe treballadora es realitzava amb un partit
comunista embrionari «no únicament des del punt de vista de
l'orjanització, sinó també des del punt de vista ideològic i
polític», un partit socialista «furrier de la influència de la burgesia sobre la classe obrera» i una organització anarcosindicalista de masses que «ha distingit i distingeix Espanya de
tots els altres països d'Europa». A Catalunya, «l'organització
catalana de parcers denominada "rabassaires" té alguns trets
característics d'un partit polític pagès». L'anàlisi gramsciana
de Togliatti fou capaç de copsar les condicions reals dels canvis revolucionaris a Espanya amb una rara penetració. Pel seu
caràcter no conjuntural seria traduïda i publicada (clandestinament) el 1972 per Edicions Nous Horitzons. Així, doncs, abans
de la publicació dels fonamentals Quademi del carcere (8 vols.,
1948-51), es pot seguir la pista de Gramsci —i de Togliatti—
en el si del moviment comunista català: el pes de l'anarco- sindicalisme, l'atenció a la política pagesa, el naixement del
feixisme són unes qüestions d'interès mutu que es troben a
la base d'aquestes relacions.

La descoberta dels «Quadern!»
Els Ouaderni serien coneguts, sobretot, pel camí de les
traduccions. N'hi ha una d'argentina que s'inicia el 1952 però
el segon volum de la qual no surt fins a 1958 (i el sisè el 1975).
La traducció francesa, les Oeuvres choisies publicades el
1959 per Éditions Sociales, si bé no seguia la distribució temàtica dels Ouaderni, en donava, en canvi, una bona visió de
conjunt.
A final dels cinquanta, a la redacció barcelonina de l'En68
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ciclopedia Espasa, un petit nucli de redactors descobriria els
Quadern!. Els suplements successius de l'enciclopèdia ho recullen. Al suplement de 1957-58 (publicat el 1961) Manuel
Sacristán presentaria Gramsci com «el filósofo marxista más
importante de la Europa occidental» dins d'un text important:
«La filosofía desde la terminación de la segunda guerra mundial hasta 1958». Al suplement de 1959-60 (publicat el 1964)
la veu «Gramsci, Antonio» seria incorporada a l'Enciclopèdia
Espasa en un article signat per l'escriptor José M. Rodríguez
Méndez. En el suplement de 1961-62 (publicat el 1966) Gramsci
seria citat a les veus «Patrolini, Vasco» i «Tranquilli, Secondino» (Ignazio Silone), signades també per Rodríguez Méndez.
Aquest detall és un petit símptoma de l'interès per la crítica
literària realitzada per Gramsci i pel neorealisme italià que
n'és fill fins a un cert punt.

1965:

Un debat sobre «la qüestió
de la cultura popular»

En aquesta línia, però desplegant-ne tota la complexitat,
es produí el 1965 un petit debat sobre la «qüestió de la cultura
popular» a partir de la traducció catalana de les conferències
de C. P. Snow Two cultures and a Second dook, feta per J. Solé-Tura, que plantejava el tema en una enquesta a «Serra d'Or»
(juliol 1965). J. M. Castellet, F. Vallverdú i J. Molas (al número
de setembre de 1965) utilitzarien el Gramsci de Letteradura
e vita nazionale per a definir «cultura», «cultura popular», «folklore», «nova cultura», etc. L'article de Molas acompanyaria
una petita antologia gramsciana titulada Antonio Gramsci entre nosaltres en una revista del SDEUB («Siega», 6, 1967).
L'organització de la cultura catalana des d'aquests moments
és, en gran part, fruit d'aquest debat: programes editorials,
mitjans de comunicació de massa, recuperació de «la tradició
nacional i popular» (J. Molas), rebuig de l'escissió entre nivells
culturals, entre humanisme i tècnica, entre «popular» i «burgès», etc.
En aquest context la publicació, per l'abril de 1966, de la
primera traducció d'un text de Gramsci a l'Estat espanyol fou
un petit esdeveniment. Era Cultura i literatura, traduït i prologat per J. Solé-Tura, dins la «Biblioteca Básica de Cultura Contemporània» d'Edicions 62. La base del volum era Gil inte-
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Ilecttuali e l'organizzazione
delia cultura i Letteradura e vita
nazionale. Dos anys més tard, es publicaria El príncep
modern,
basat en el Machiavelli...
Al pròleg, titulat «Actualitat de
Gramsci», Solé-Tura afirmava: «Antonio Gramsci ja no és un autor totalment desconegut pel públic català (...) D'altra banda,
per a alguns nuclis intel·lectuals catalans, Gramsci no és solament un autor conegut, sinó fins i t o t assimilat. Però (...) ni
aquesta assimilació és massa profunda, ni aquests nuclis són
nombrosos i sòlids...»

1966:

«Nous Horitzons» presenta Gramsci

Un moment decisiu per a l'entrada del pensament de Gramsci als Països Catalans és el de la confecció d'un número de la
revista «Nous Horitzons» (11, tercer trimestre 1967), en el
trentè aniversari de la mort de Gramsci. En aquest número hi
ha les respostes a una enquesta sobre Gramsci d'intel·lectuals
comunistes i socialistes: J. M. Castellet, J. Molas, A. Cirici,
E. Lluch, R. Salvat, F. Vallverdú, J. Fuster i un article d e ' M . Sacristán titulat La interpretació
de Marx per Gramsci. Al número 12, J. Fontana publicaria un text sobre Gramsci com a historiador que inspiraria els seus cursos a EISA. La participació
de Joan Fuster a l'enquesta no és menyspreable. «L'afecció a
Gramsci em ve de Raimon, que me'l va descobrir», declararà
deu anys més tard.
L'interès concret des del País Valencià per Gramsci anirà
creixent. En seran la prova l'estudi de Màrius García Bonafè,
Gramsci y la cuestión meridional («Estudis», 4, 1975), articles
de divulgació com Record de Gramsci («Dos i Dos», 41-42,
1977), En el aniversario de Gramsci («Llibertat. Revista de la
JCPV», III, 1977) o el volum col·lectiu Pèls i senyals (1977).
Tota l'obra de Raimon •—presentada per gramscians com
Fuster, Castellet, Sacristán— és progressivament imbuïda per
notes i reflexions de Gramsci que utilitzarà fins i t o t literalment en la lletra d'alguna cançó. En els escassos escrits teòrics de Raimon la influència de Gramsci és constant (vegeu,
per exemple, R. Pelegero, La dimensió nacional del fet català,
dins els papers del seminari «Catalunya com a nació dins de
l'Estat espanyol» (Facultat d'econòmiques, Barcelona, 1973).
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Traduccions i anàlisis concretes
Des de 1970 les traduccions de textos de Gramsci augmenten, J. Solé-Tura traduirà al castellà Introducción a la filosofía de la praxis (Península, 1970) i La política y el Estado moderno (id., 1971). M. Sacristán en farà una antologia («Siglo
XXI», 1970, 1974) ordenada cronològicament, on inclourà escrits juvenils, articles a «Ordine Nuovo» i una selecció abundosa de les Lettere dal carcere. Joan R. Capella traduirà Pequeña
antologia política (Fontanella, 1974).
A despit de l'interès d'aquesta feina no hi ha encara en
curs cap edició completa en llengua catalana (o en llengua castellana) de l'obra de Gramsci, bé que la lectura de les edicions
italianes (temàtica i crítica) no presenta un obstacle decisiu
per al lector català. Hi ha, en canvi, a partir de 1972-74, un
nombre creixent de traduccions d'assaigs i articles sobre
Gramsci per part d'editorials barcelonines «noves»: Redondo,
Avance, Grijalbo, Fontamara, Anagrama... En sobresurten el
recull preparat pel seminari de dret polític de la Universitat
de Barcelona titulat Revolución y democracia en Gramsci (Fontamara, 1976), on s'inclouen textos d'E. Hobsbawn, L. Gruppi,
H. Portelli, Q. Hoare, M. Salvadori i U. Cerroni, i l'aplec de
F. Fernández Buey, Actualidad del pensamiento político de
Antonio Gramsci (Grijalbo, 1977). Paral·lelament, un cert nombre de revistes catalanes ha dedicat números monogràfics o
semimonogràfics a Gramsci. Cronològicament són: Gramsci
en Visconti i Pasolini («Film guía», 13, 1976), Hegemonia i leninisme en Gramsci («Taula de canvi», 5, 1977), Dossier Gramsci («El viejo topo», 14, 1977), Gramsci hoy («Materials», extra,
número 2, 1978) i, fins a un cert punt, Debate sobre el PCI y
el eurocomunismo («Monthly Review», 7, 1977).
Aquests reculls de polèmiques foranes són resultat d'una
demanda molt forta però no satisfan gens la necessitat d'aplicar els mètodes d'anàlisi gramscians al coneixement de la realitat catalana. En aquesta direcció —la de l'anàlisi concreta—
cal anotar, a més de bona part de l'obra de J. Fuster o de
J. Molas, la línia historiogràfica sobre el moviment obrer encertada per J. Termes, els estudis sobre la presa de consciència de la burgesia catalana d'E. Lluch, les hipòtesis de Termes
(1974) sobre la «qüestió catalana» que J. Solé-Tura reprèn més
tard (1976), els treballs sobre el bloc urbà a Barcelona i a
València i la literatura del debat sobre l'eurocomunisme.
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Josep Ferrer:
PER L'ALLIBERAMENT NACIONAL
I DE CLASSES,
Avançada,
Barcelona-Ciutat de MallorcaValència, 1978,
186 pàgs.
Sota aquest títol s'apleguen en
aquest primer volum d'aquesta nova
editorial, un recull de textos publicats clandestinament en els darrers
deu anys de la dictadura. L'autor,
antic dirigent del Front Nacional de
Catalunya i del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, avui independent, ens explica en el pròleg la
seva evolució política, de la que els
textos d'aquest Volum en són una
referència. No es tracta pas d'una
evolució personal particular, sinó
d'un indicador, força representatiu,
d'una evolució més general realitzada per un sector important del nacionalisme català, el qual s'acostà
al marxisme al llarg dels anys 60.
Com a expressió d'aquesta evolució, necessàriament contradictòria
i polèmica, els textos són en molts
casos «contradictoris» i «polèmics»,
ja que sorgiren d'un procés de discussió i de recerca d'un nou marc
teòric on situar les formulacions
d'alliberament nacional. En el pròleg, l'autor ens situa cada text dins
el context de les tensions internes
del FNC, i després de l'esforç del
PSAN per a elaborar una política
nacional que es fonamenti en el marxisme, i vinculi la lluita per l'alliberament nacional amb el de classe.
Hagués estat interessant d'emmarcar igualment aquest procés dins la
conjuntura política dels anys seixanta i en els debats que tenien
lloc en els rengles de l'oposició en
funció de les exjgències que la lluita
plantejava cada dia, els quals només
són apuntats en algunes ocasions.
Els anys 60 són en aquest sentit un
desllorigador de la política catalana:
paral·lelament a aquesta tendència a

aproximar-se al socialisme i al marxisme per part de sectors nacionalistes, observem també una creixent
sensibilització dels partits marxistes
•tradicionals» entorn del fet nacional. Tant els uns com els altres es
trobaren, però, que la teoria marxista clàssica sobre el fet nacional només està apuntada, i les experiències pràctiques d'alliberament nacional realitzades en d'altres països
de poca cosa serveixen per a un cas
tan particular com el català, que
és una nació altament industrialitzada que pateix una situació d'opressió nacional dins d'un estat plurinacional. I és precisament per
aquesta raó que val la pena de llegir
aquest llibre: pel que representa
d'aportació a un debat teòric de ne»
tables dimensions dins el marxisme.
Val la pena de llegir-se especialment
el penúltim capítol, on després d'assajar una tesi sobre les relacions entre classe, nació i estat, hi trobem
una interessant síntesi del nacionalisme català de la postguerra, així
com un assaig, potser en alguns aspectes una mica agosarat, sobre l'opressió i l'alienació nacionals i la
consciència de classe, per acabar
amb un resum de les tesis polítiques sostingudes per l'autor en
aquell moment (1973). El llibre és,
com potser no podia ser d'altra manera, desigual, i el mateix autor no
subscriu avui algunes de les idees
exposades, però és, com dèiem, revelador de l'evolució d'un sector del
nacionalisme, i una aportació valuosa al debat. A un debat que, per
cert, fa algun temps sembla que
n'ha minvat l'interès entre nosaltres.
L. Colomer
Pietro Ingrao:
LAS MASAS Y EL PODER,
Editorial Crítica, Barcelona, 1978,
180 pàgines, 200 pessetes.
El president de la Cambra de Diputats del Parlament italià, persona73
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litat destacada del PCI. ens presenta, a través d'una sèrie de textos,
diverses reflexions sobre problemes
centrals que té plantejats avui el
comunisme en els països d'economia capitalista.
Encara que el fil temàtic té com
a referència concreta la situació
italiana, els interrogants que es formula tenen una validesa en el nostre context, m'atreviria a dir, fins i
tot, una validesa notable.
Amb facilitat, l'autor ens introdueix en el plantejament de problemes clau en la perspectiva de la
transició al socialisme: la reforma
de l'estat, la democràcia i el socialisme, el pluralisme polític, les relacions i els espais entre partit i
sindicat, el consumisme i l'austeritat, la productivitat i la racionalitat
sòcio-econòmica, etc., etc.
El fet que es tracti d'un recull de
textos fa que sovint es produeixin
reiteracions en el tractament d'alguns temes, però això serveix per
posar més de manifest la solidesa
dels principis a partir dels quals
l'autor s'enfronta amb els problemes
que suscita la democràcia de masses.
Ingrao aboga per la socialització
de la política. La política no pot ser
la tasca d'uns grups que actuen per
delegació. Així com cada vegada
més els aspectes privats de la nostra vida queden influenciats per la
forma en què s'organitza l'estat i
queden impregnats de política, de
la mateixa manera el poble ha d'incidir en la vida i en les formes de
l'estat. La socialització de la política és una forma de què la democràcia sigui quelcom concret.
Aquest concepte de socialització
de la política fa que sigui necessari
un replantejament del paper del partit polític. La superació de la política
com a privilegi i exclusivitat d'un
grup és el camí per a transformar
unes masses decisives i per a donar
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funcionalitat efectiva a les solucions.
El partit polític modern ha de ser
capaç d'expressar síntesis de masses, és a dir, síntesis que no siguin
expressió d'una avantguarda il·luminada o d'una espècie de cúria sacerdotal. L'ampliació i I socialització de la política són el contrari del
tancament en els propis militants i
de l'orgull de partit.
Per a Ingrao, un partit, per si sol,
no pot proporcionar una resposta
definida als nous i grans interrogants teòrics amb els quals ens enfrontem. La reflexió teòrica no és
reduïble a una sola versió ni és comprimible dins la direcció d'un partit.
El partit comunista no pot ser un
partit-església, administrador de la
veritat i dictador d»normes; ni tampoc un simple intermediari entre determinats interessos socials. El partit comunista busca una resposta
científica a les dificultats de la societat, tot reconeixent la complexitat de les formes socials i polítiques que es donen avui; la resposta
obeeix a una ciència de masses, a
una «política» viscuda conscientment per milions d'homes.
En aquest sentit, considera l'autor que és fonamental la creació
d'una nova majoria en la qual el partit ha de jugar un paper important.
Aquesta majoria té per principi l'aliança amb aquelles forces que s'oposen al sistema. Cal distingir, però,
entre l'aliança en una determinada
fase de la situació política i l'aliança que apunta cap a la destrucció
del sistema.
Aquesta perspectiva ens situa en
el pluralisme, però el pluralisme té
un límit clar ens diu Ingrao: l'element central de la nostra acció és
la crítica a la divisió de la societat
en classes antagòniques, en explotadors i explotats. La superació d'aquesta divisió és la raó bàsica per
la qual som comunistes. A partir d'aquí, la nostra pretensió no ha de ser
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el reduir la societat a un sol organisme social (totalitarisme de partit); la direcció política ha de ser
fruit no solament d'un partit, sinó
d'una col·laboració que vol dir debat
i confrontació entre una varietat de
forces polítiques d'orientació socialista.
Ingrao és un decidit defensor de
la democràcia. La lluita democràtica
és la lluita socialista. Aquesta lluita
ha de ser present, en primer lloc, al
partit. S'ha d'anar superant l'element de fe que ha predominat, per
uns nous elements de creació, de
participació i de descentralització.
Solament un partit fonamentat en
la democràcia pot jugar un rol hegemònic en el sentit d'orientar, de
dirigir, de fer la síntesi, d'unes forces socials que volen la transformació de la societat.
El partit ha de perdre el seu caràcter carismàtic. La voluntat política
es forma a partir de diverses instàncies i deixa de dependre de carismes i de delegacions de poder jacobines.
La lluita per la democràcia, per
uns valors nous de la societat, no
pot ser obra del predomini d'una
sola tradició política. Per a construir la seva unitat, per tal d'afermar
la seva capacitat hegemònica, la
classe obrera ha d'assumir la diversificació social i històrica producte
del desenvolupament capitalista. Ha
de ser capaç d'elaborar una resposta
a les contradiccions que sorgeixen
dins de les mateixes forces socials
que constitueixen els subjectes potencials del canvi. Els altres són
necessaris, en això es basa la ruptura contra l'íntegrisme comunista,
així com la raó d'una estratègia de
construcció del socialisme basada
en el pluralisme.
Aquestes són algunes de les reflexions que conté el llibre d'Ingrao.
Salvant les distàncies, un aprofundit
debat entre nosaltres d'aquestes
¡dees segurament enriquiria el con-

tingut teòric del nostre projecte polític i faria més intel·ligibles alguns
dels seus pressupostos.
J.G.

ELS MOVIMENTS SOCIALS
A CATALUNYA
SOTA EL FRANQUISME.
COMENTARI BIBLIOGRÀFIC
Entre d'altres venturoses conseqüències per a aquest país, el 20-N75 va comportar un sobtat desvetllament de l'interès per a conèixer í
estudiar la història de Catalunya
sota la dictadura de Franco. La desaparició de les traves que impedien
la publicació d'alguns treballs que
romanien inèdits o d'altres que van
veure's obligats a ser editats a l'estranger, va permetre una relativa
inundació de publicacions sobre el
tema. Relativa perquè el desvetllament de l'interès del públic per a
conèixer aquest període s'ha produït gairebé paral·lelament al desvetllament de l'interès dels historiadors, i lògicament l'obra d'aquests
encara no ha sortit a la llum.
Com és de suposar les traves a
què ens referíem per a la publicació
d'aquesta mena de treballs han estat
especialment eficaces en relació als
estudis sobre els moviments socials,
però no només de cara a la seva
publicació sinó també, i potser sobretot, de cara a la investigació i
consulta de les fonts. Per això podem assenyalar una primera característica de la major part d'aquests
treballs: que són primeres aproximacions a un tema que mereixerà uns
quants anys d'investigació, ja siguin
com a llibres de records o reportatges de tipus periodístic o de divulgació, ja siguin esboços d'unes
tesis que s'han començat a investigar.
L'exili és un dels temes que més
títols ha donat, tant en forma de
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memòries com en forma de narracions anovellades, com per exemple
les memòries de Josep Trueta i Carles Pi i Sunyer (Edicions 62), J. Carner-Ribalta (Edicions Catalanes de
París), el llibre de Miquel Ferrer
sobre La Generalitat de Catalunya a
l'exili (Aymà), i la colla de títols sobre els camps de concentració com
poden ser Els vençuts de X. Benguerel, La diàspora republicana d'A. Artís Gener, Quan érem refugiats de
Teresa Pàmies, etc. En el mateix
sentit podem recordar les biografies
de Josep Tarradellas d'Ernest Udina
(Edicions 62) i de Josep Rovira de
J. Coll i J. Pané (Ariel), així com
els reculls de textos de l'exili de
Serra i Moret (Nova Terra) i de Comorera (Undarius). Un primer intent
de sistematitzar la vida política dels
catalans exiliats és el llibre de Joan
Sauret (Aymà), molt condicionat,
però, ptis records i experiències
personals. La instal·lació definitiva a
Barcelona dels arxius de la FIEHS,
molt ben dotats de fons de l'exili,
facilitarà sens dubte la recerca de
l'exili dels catalans per part dels
investigadors. Una qüestió que
aquests no poden resoldre sinó molt
parcialment a base d'entrevistar els
protagonistes d'aquest exili, és tota
la informació de què disposen
aquests i que no «consta» en lletra
impresa i que convindria que com
més aviat millor donessin a conèixer
en forma de memòries o d'altres
gèneres adequats.
L'activitat a «l'interior» és tota
una altra qüestió. Disposem com a
primer punt de partida el treball de
Josep Benet sobre Catalunya sota el
règim franquista (Edicions Catalanes
de París) on se'ns explica detallada-,
ment la persecució í repressió a
què es va veure sotmès el nostre
país en els primers anys de la postguerra. Es tracta d'un treball documentat que caldrà continuar algun
dia i analitzar l'evolució de la política anticatalana del franquisme.
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L'activitat guerrillera ha donat lloc a
diversos títols —cap d'ells dedicat
exclusivament a Catalunya— molt
desiguals, dels quals cal citar, però,
per les seves referències a la guerrilla catalana, el de Pons Prades
(Planeta) i el de Kaiser (Ruedo Ibérico).
La reconstrucció dels moviments
i organitzacions polítiques i de masses ha donat lloc a una bibliografia
més extensa. Mencionem en primer
lloc el recull d'articles periodístics
de J. M. Huertas, J. Fabre i Ribas
sobre Vint anys de resistència catalana, 1939-1959 (La Magrana) on es
dóna notícia dels moviments més
importants d'aquest període. Citem
també la versió anovellada de la
investigació de Fèlix Fanés sobre
La vaga dels tramvies de Barcelona
(Laia). Dins dels textos de divulgaci i de tesis que s'estan investigant
cal citar el treball de M. Ludeivd
sobre el moviment obrer de Catalunya (Avance) i el títol col·lectiu
sobre la història del PSUC (Avance) a. .í com el treball de Josep M.
Colomé sobre l'Assemblea de Catalunya (Avance). Sobre el naixement
de les comissions obreres a Barcelona hi ha el treball de Sanz Oller:
Entre el fraude y la esperanza. Las
Comisiones Obreras de Barcelona
(Ruedo Ibérico), i sobre alguns
grups polítics d'esquerres tenim la
Crítica de la izquierda
autoritaria
en Cataluña (Ruedo Ibérico). Sobre
els partits polítics que han operat
durant aquests anys disposem d'unes breus informacions històriques
en els treballs d'informació sobre
els grups polítics catalans d'aquell
moment fets per J. Vintró, J. Subirats, J. Colomer i C. Rodríguez Aguilera (Avance) i el de Lluís M. Bonet
(La Gaia Ciència).
Una primera aproximació a la història del socialisme català durant
aquests quaranta anys es troba en
els números 4 i 5 de «Debat», la
revista del Centre d'Estudis Socia-
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listes, en els que s'aplegaren les
comunicacions que s'aportaren a les
jornades de discussió sobre el socialisme català que organitzà aquesta entitat. I finalment tenim publicats els resultats d'una llarga investigació sobre el moviment dels estudiants de Barcelona deguda a Josep M. Colomé (Curial).
De la mateixa manera que amb
els temes de l'exili, per a reconstruir la història de Catalunya, i particularment dels seus moviments socials durant el franquisme, caldrà
que molts protagonistes ens expliquin les seves experiències i informacions, les quals, en molts casos,
per raons òbvies, són introbables en
els papers impresos. Abans de po-

der abordar seriosament la investigació d'aquests moviments, o al mateix temps, caldrà també que es vagin reconstruint els arxius i les
fonts de documentació necessàries.
De moment en els arxius del CEHI
hi ha força documentació sobre
aquests temes, i cal esperar que
els arxius de la CNT ¡ del PSUC,
dels que s'ha anunciat la seva constitució, es posin al servei dels historiadors. Però hem d'esperar que
algun dia s'obriran els arxius del
govern civil i de totes les institucions oficials que conserven importants fons, absolutament necessaris
per a fer la nostra història.
L Colomer
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Sobre Fenergia
nuclear
L'accident de la central nuclear de Harrisburg
(Pennsylvania, Estats Units) ha rellançat la polèmica
i les inquietuds sobre aquesta forma d'energia. Publiquem el comunicat del C. E. del PSUC sobre el
tema i el text amb el qual, sota la impulsió del Comitè Antinuclear de Catalunya, es venen recollint
signatures, des de fa uns mesos, a favor d'una moratòria nuclear de 5 anys.
COMUNICAT DEL C. E. DEL PSUC
El Comitè Executiu del PSUC, davant dels fets ocorreguts darrerament a la central nuclear de Harrisburg, Pennsylvania, Estats Units, manifesta de nou la necessitat que
abans de que es prenguin decisions
irreversibles sobre l'energia nuclear
a Catalunya i a Espanya, cal un
debat a fons dels problemes que
comporta aquest tipus d'energia.
L'encariment del petroli des de
1973, ¡ les pujes previstes per 1979;
els perills de l'energia nuclear; la
contaminació ambiental i l'esgotament dels recursos naturals, posen
en qüestió i assenyalen els límits
i els costos socials del model de
creixement i acumulació capitalista
implícit en el Pla Energètic Nacional 1978-)987, presentat amb molt
de retard al Parlament i que exigeix
un debat a fons.
El PSUC demana un debat públic,
guiat per una comissió creada al
Parlament espanyol i amb comissions als diferents governs preautonòmics, per debatre els perills de
l'energia nuclear, els problemes dels
seu control, la ubicació de les possibles instal·lacions, etc. A aquest
debat s'hi haurien d'incorporar el
Comitè Antinuclear de Catalunya
(CANC), els col·legis professionals,
etcètera.
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En aquest sentit, cal establir un
balanç energètic prospectiu que tingués en compte el possible estalvi
d'energia; la utilització més racional
de fonts energètiques existents a
Espanya, com el carbó, el gas i la
hidràulica; les possibilitats reals
d'energies alternatives (Sol, eòlica,
etcètera) i principalment, unes previsions de consum energètic basades en un model de creixement que
respongués a les necessitats del
conjunt de la població, que tingués
en compte els costos socials del
consumisme, etc.
Mentres aquest debat no hagi tingut lloc i el conjunt de la població
no s'hagi pronunciat, el PSUC demana una moratòria en la construcció
i posta en marxa de noves centrals
nuclears, així com l'exigència de revisió i el control públic de les condicions de funcionament de les ja
existents.
El Comitè Executiu del PSUC pren
l'acord d'impulsar aquest debat, tant
en el Parlament com a tots els nivells, a fi de que el conjunt de la
població tingui la necessària informació tècnica, econòmica i política,
per a prendre una decisió democràtica sobre el tema.
Barcelona, 5 d'abril de 1979
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Per una moratoria nuclear
Els sotasignants, davant de la intenció decidida del govern, de les
companyies elèctriques i de les multinacionals americanes de continuar
el programa nuclear amb l'aprovació
del «Plan Energético Nacional»,
Denunciem:
1.

La utilització d'una tècnica altament perillosa, insegura, amb
nombrosos i greus problemes
tècnics no resolts (com el dels
residus, el desmantellament de
les centrals, accidents, etc.).
2. La total dependència tecnològica, econòmica i energètica respecte dels Estats Units, sobretot: dependència de la tecnologia dels reactors, de l'urani, del
seu enriquiment, del reprocessament dels residus, dels crèdits per finançar la seva construcció, etc.
3. La militarització a què està sotmès el programa nuclear a causa dels riscs que comportaria
un possible sabotatge, terrorisme o accident. A més de la utilització per finalitats militars del
programa nuclear, especialment
a partir del plutoni (que és un
residu de la central), element
bàsic per a la fabricació de bombes atòmiques.
4. Que l'elecció de l'energia nuclear és sobretot la decisió d'imposar un model de creixement i
desenvolupament basat en una
societat consumista, centralitzada, contaminadora i dilapidadora
d'energia i de recursos naturals,
una societat que en definitiva
continuarà augmentant encara
més la força del poder en poques mans i en uns sectors econòmics ben determinats.
5. El cost enorme del programa nuclear que ja venim pagant i que
continuarem pagant entre tots
(amb el rebut de la llum, amb

els impostos, amb els nostres
estalvis, etc.).
Aquesta inversió enorme no sols
no resoldrà els greus problemes
actuals (atur, crisi energètica,
crisi econòmica, contaminació,
dependència exterior, etc.), sinó
que inevitablement els augmentarà.
Exigim:
1.

L'inici d'un debat públic que aclareixi tots els aspectes (ecològics, tècnics, econòmics, polítics i socials) del problema i que
pugui conduir a l'establiment
d'una decisió autènticament democràtica.
2. Una informació àmplia, pública,
completa i real sobre el tema
nuclear. Amb informació pública
de tots els ¡ntormes i estudis
mantinguts en secret per les
companyies elèctriques i la Junta de Energia Nuclear.
3. L'atenció prioritaria a la investigació descentralitzada de les
energies netes i renovables.
4. La paralització immediata de la
construcció de les centrals ja iniciades, i la denegació o suspensió de les autoritzacions prèvies pendents o concedides, fins
que hagi estat assumit un acord
respecte al subministre energètic del país i, en particular, hagin estat estudiades adequadament les conseqüències ecològiques i socials del funcionament de les centrals existents,
en construcció, autoritzades o
sol·licitades.
5. Per tal de dur a terme aquest
debat i discussió, exigim una
moratòria nuclear per cinc anys
que suposaria la paralització del
programa nuclear fins que després d'aquest ampli debat la
població decidís sobre aquesta
opció.
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