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Apunts per entendre i enfrentar-se a la crisi

La Fundació Pere Ardiaca i la revista Sin Permiso vam tenir l’enorme 
privilegi de reunir en Michael R. Krätke,  l’Àngels Martínez 
Castells, l’Antoni Domènech, la Florence Gauthier i en Gustavo 
Búster en un seminari en dues taules rodones consecutives 
de la cultura democràtica antifeixista i els nous camins ideològics 
i polítics de les oligarquies, i Una sortida democràtica de la crisi: 
refundar i radicalitzar la cultura democràtica 

Davant la crisi, quan, com deia en Gordon Brown “Hem arribat a un 
punt en que el que era impensable fa dos mesos ara és inevitable”, hi 
ha fam de respostes: cal teoria per a l’acció. Aquesta publicació és 

a l’acció tranformadora avui i ara.

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

www.fpereardiaca.org
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La gran crisi fruit de les contradiccions intrínseques al capitalisme ha arribat, 
però el capitalisme (un altre cop) no cau. De fet, com deia algú, sembla 
que els neoliberals se succeïran a sí mateixos. Perquè essent veritat allò 
del desprestigi de les elits, no ho és menys que l’hegemonia que han as-
solit és solida i moltes dels seus dogmes ideològics  constintueixen avui 
el sentit comú majoritari. I és que no podem esperar que la injustícia i la 
desigualtat caiguin per si mateixes, haurem de derrocar-les.

Com?. Ho hem dit molt cops: amb unitat. Bé, amb unitat i amb un projecte 
polític no només exitós en clau de resistència i necessàriament subordinat 
al marc donat, sinó de rearticulació de les classes populars per canviar 
la correlació de forces i dotat d’una perspectiva de construcció d’una 
hegemonia alternativa a l’existent.  La unitat de les esquerres i la unitat 
dels treballadors, i de les seves organitzacions i del seu moviment és, per 
tant, clau.

No és, no obstant menys important la tasca cultural que sempre des 
d’aquesta perspectiva unitària, s’ha d’emprendre per generar i difondre  

morals d’un projecte sòciopolític hegemònic alternatiu que tingui pretensió 

prendre’s seriosament la tasca de pensar les qüestions que es plantegen 
a la nostra societat en la realitat i cadascuna de les activitats humanes 
des d’una òptica de superació de les limitacions i contradiccions a que es 
veuen abocades per l’actual estat de coses. I aquesta no és lasca d’un 
laboratori, és tasca del poble sencer. En aquest sentit la lluita cultural és 
un aspecte  de la lluita social i política.

Si que calen, no obstant i en la nostra opinió, grups i instruments especials 
que connectin, globalitzin, difonguin, facin de caixa de ressonància, orien-
tin, facilitin, articulin... per construïr més solidaritat, donar més coherència 
a respostes divereses i en diversos camps. I calen més esforços i més 
efectius en aquesta tasca si les esquerres volem prendre la iniciativa.  Com 
que creiem que el camí es fa caminant, i cal apuntar al cel, però amb els 
peus al terra, fem un acta notarial d’algunes iniciatives culturals que s’estan 
portant a terme a Catalunya avui. Coneixem d’on partim per donar passos 
quantitatius i qualitatius endavant.
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Tothom està parlant de la crisi. 
I té sentit preguntar quin impac-
te ha tingut en les eleccions al 
Parlament alemany (Bundestag). 
Potser les notícies encara no han 
arribat a la població en conjunt, 
però hi ha una sensació vaga de 
que hi haurà retallades socials que 
seguiran a les eleccions. Tanma-
teix, les enquestes suggereixen 

gent veu la seva pròpia situació 
com a millor que la situació 

-

Aquesta és també una raó per 

justícia social, que va ser deixat 
en un segon terme per la crisi, va 

Die Linke es va pre-
sentar com a partit per 
a la justícia social, els 

drets civils i la pau
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va ajudar a posar en perspectiva 
quines havien estat les solucions 

de mercat  donades durant la 
campanya.

Una vegada els partits, particu-

va quedar cap alternativa pràc-

campanyes van ser dirigides: el 

com a soci de coalició potencial 
per a una mantenir la gran coali-

com el portaveu dels treballadors 
en el centre de la societat, com si 
diguessin: “Aquells que  treballen 

ha de ser recompensat”. Els Verds 
van presentar el seu New Green 

dissenyat per resoldre els proble-
mes ecològics, socials i econò-

a partit per a la justícia social, els 
drets civils i la pau.

resultat des de les eleccions de 

es van traslladar particularment 

va perdre terreny, particularment, 

en va perdre entre membres 

experimentar el pitjor resultat de 
la seva història des de la postgue-

milions), així com 1,6 milions a 

perdre particularment entre els 

socialdemòcrata clàssica: treba-
lladors, assalariats i membres del 
sindicat. I continua sent el partit 
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incapacitat per prendre posicions 

centrals.

El sistema alemany de partits 

-

i una dimensió política-cultural. 

oposats de la justícia social con-
tra la llibertat del mercat, i de 

-
lisme, és tasca dels  partits arti-
cular els interessos i els objectius 

es poden descriure per les posi-

no és sorprenent, si considerem la 
-

ciopolítics sota les condicions de 

-

de propagandista i de líder de 

sindicats.

Els Verds van assolir el seu millor 

Els temes més importants per als 
seus votants són el canvi climàtic 

-

-
mentar particularment entre els 
votants amb nivells per sota de la 

segueixen sent el seu grup més 

gran, per davant dels assalariats. 
Però també van incrementar el 
seu suport entre els treballadors 

resultats en unes eleccions al 
Bundestag. Es va convertir en 

segona dels estats alemanys de 

En el procés, va passar la barrera 
del cinc per cent en tots els estats 
alemanys occidentals. A Baviera, 

-

Ningú comptava amb aquest 
resultat que venia després dels 
resultats modestos del partit a les 
eleccions al Parlament Europeu 

-

desenvolupament la trobem en 

campanyes.

relacionant-ho amb el sistema de 

de coalició possibles, que ja 
existeixen o que estan pròximes 

són: negre-groc, negre-verd, 
negre-groc-verd, negre-vermell, 
vermell-verd, vermell-vermell. 

més ràpids a adaptar-se a la nova 

Die Linke 
té un nou paper que 
ajudarà a configurar 
una possible aliança 
de reforma el 2013
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Govern. La qüestió de si podrà o 

paper en el llarg termini ajudarà 

independent. Als estats alemanys 

un canvi polític, particularment a 

majoria estructural a escala na-
cional per a la coalició  vermell-
vermell-verd i que, a causa de la 

una opció política real a la seva 
disposició.

Un problema addicional que 

-

demostrada pels treballadors, 
els treballadors aturats i els as-

grups entre els abstencionistes 
és extremadament alta, com 
és suggerit per la participació 

milions de persones. Aquests 
votants asseguren que el partit 

i entrar així al Bundestag. Però 
necessitarà motivar a altres grups 
per arribar al canvi polític. Res-

“dels nuclis centrals de votants” 

El partit està per sobre dels resul-
tats mitjans en els antics bastions 

en ciutats universitàries, la qual 

-
nir, per primera vegada, més vots 

Traducció de Jordi Llavoré Pons

-

directes als estats alemanys de 

setanta-sis diputats, quaranta-dos 
van ser escollit a través de les deu 

i vint-i-nou provenen dels estats 

i a llarg termini. Tanmateix, una 

està lluny de ser una realitat.

És precissament el pluralisme i 

viu, segur de sí mateix i autò-
nom en la nova escena política 
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-
querra a les principals institucions 
del Principat de Catalunya en els 

-
vindicava un Estat propi per a 

avui, el discurs independentista ha 

han estat els seus màxims diri-

als canvis sociològics que el nostre 
país ha viscut. 

-
titària. Les persones que, des 
de principis del segle XX, van 

-

com deia el lema de la Crida a la 

cultura i la nació catalanes.
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van crear el Front Nacional de 
-

-

ra de preservar la pròpia identitat 
era assolint el reconeixement de 

nació. Amb la mateixa convicció 

les seves expectatives, després 
-

per les llibertats nacionals del 
-

cions polítiques que no van reeixir 

també els milers de joves que ens 
-

era, evidentment, situat ideolò-

marxistes a socialdemòcrates. I, 
majoritàriament, tenien com a 
un dels seus eixos discursius la 

natural. 

que en gira el rumb. Aquell any, 
-

ments eren desconeguts pel gran 

per a la militància independen-

Carod-Rovira lideraven aquella 
crida que va provocar la incorpo-

i en Companys era pres per la 
militància independentista. Una 
Esquerra agònica que havia passat, 
i avui més que mai és bo recordar-

de Catalunya i que havia perdut la 
representació a les Corts Espanyo-

-

El discurs indepen-
dentista ha viscut una 
profunda evolució que 
l’ha permès adaptar-

se als canvis
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-
gcercós ja era secretari general 

congrés a la ciutat de Lleida. 

continua incorporant centenars 
de militants independentistes i 

un procés històric de digestió de 

i democràtica per construir una 

-

Republicana de Catalunya, aques-

disposats a treballar per aconse-
guir un estat propi per a la nostra 

un partit independentista tingués, 

per primera vegada a la història, 
representació parlamentària. 
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En el nostre subconscient hi era, 
però el discurs socioeconòmic 

temps que hi donava voltes, i ja en 

a traspuar una nova idea. Aquell 
video recreava una imaginària 
Catalunya independent. En aque-

-

intuir una millora de la qualitat de 
vida. A poc a poc, com el most que 

-
cerant el que acabaria esdevenint 

dels discurs independentista: amb 

capacitat per legislar, recaptar i 

dels nostres recursos, viuríem mi-

-

socioeconòmic en el seu discurs, 

vam presentar en societat la pri-
mera campanya socioeconòmica. 

desplegava una intensa i extensa 
campanya amb el lema “Pel concert 
Econòmic” i el sots lema “Espanya 

-

segon gran pilar dels que avui soste-

Catalans en un Estat. En aquesta 

de dirigents del partit recorríem 
incansablement les comarques per 

entre allò que paguem i allò que 
rebem. A aquella campanya, però, 

sobre la discriminació que suposen 
els peatges (no només els de les 
autopistes, també pel que paguem 
en salut i educació concertades), o 

S’anava macerant un 
dels pilars dels dis-

curs independentista: 
amb la independència 

viuríem millor

El 1987 personatges 
referents per a la mi-
litància independen-

tista, fan una “Crida a 
Esquerra”
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El discurs que va anar generant 

Universitats i Empresa, ens va 

persones que, sense estar en contra 

nacional catalana, no la veuen com 
a pròpia, o no és el seu principal 

Rovira: “El problema es que aquí 
el único que trabaja es el pueblo 

a quallar, i, a poc a poc, aniríem 

constatant que homes i dones que 
mai se sentirien atrets pel discurs 

discurs socioeconòmic.

Però malgrat la racionalitat que 
havia pres la nostra proposta 

vam trobar una nova barrera: 

agradi més o menys, la majoria de 
dones i homes que viuen al nostre 

molta gent comparteixi la idea que 
tenir un Estat propi pot generar 
una millora en la qualitat de vida, 

Espanya. Per tant, si reclamem la 
renúncia als vincles emocionals 
que, lliurement, té cadascú, per tal 
que la seva adscripció nacional si-

a Catalunya, estem renunciant 

manera, els qui aposten per una 
Catalunya pura, estant renunciant 
a una Catalunya lliure.

!"#$%&'&$%&$(#)*&+
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-
luntat de construir una Catalunya 
lliure, per a homes i dones lliures. 
Però el nacionalisme català ha 

coartava aquesta llibertat. Les 

portaven a posar tanques, a limi-

El clàssic “Boti boti, espanyol 
el qui no boti” tan corejat a les 

expulsava i expulsa qualsevol 
que se senti espanyol i que estigui 

-

que ha patit la nostra nació, ha 

desacomplexada, aconseguirem 
il·lusionar els nouvinguts envers 
el nostre projecte nacional. I 

-

nosaltres mateixos. Fem un exer-

avis, renunciaríem a sentir-nos 
catalans? Aquells que van haver 

no van renunciar a sentir-se 
-

sos. Ens sembla absolutament 

hi ballessin sardanes i hi organit-

mai no van renunciar a sentir-se 
catalans. Fins i tot, encara avui, 

vincle amb la nostra terra per bé 
que, en alguns casos, ni tant sols 

i àdhuc lloem aquesta actitud, 

viuen aquí i se senten catalans i 

Que cadascú sigui el 
que vulgui, no cal que 
ningú renunciï a res 
per ser dels nostres

Els qui aposten per 
una Catalunya pura, 
estant renunciant a 
una Catalunya lliure
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espanyols alhora, o catalans i ... 
el que vulguin sentir-se?

Catalunya és terra de llibertat, 

pors, sense condicions. Que cadas-
cú sigui el que vulgui, no cal que 

origen en el parlament de Cloenda 

que pronuncià a Girona el juliol del 

cal deixar de ser espanyol”. Pos-

abans havia enterrat el seu pare, 
català i espanyol, i això el va es-

temps que li donava moltes voltes 
en privat a la qüestió i aquell dia va 

Un discurs que ha anat modelant, 
enriquint i completant durant una 

debat central del nostre partit du-

que hem pres.

Amb errors i encerts, amb alegries 
i desenganys, rebent a voltes 

decisions que Esquerra, sota el 

han tingut la voluntat inequívoca 
-

nes i homes els seus vincles emo-
cionals dels quals no són, només, 

nacional catalana. I només sota 

Catalunya. Un home que estima 
Catalunya, però també Espanya. 

al Principat de Catalunya, tenen 
aquest sentiment compartit. Els 
seus votants, que en ocasions han 

sentir-se tant catalans com espan-

de les persones que se senten ca-
talanes i espanyoles alhora és im-
possible assolir una majoria social 

dues opcions, buscar la manera 

victòria. I Esquerra ha apostat 
per la primera. I el primer pas 
per aconseguir-ho és que aquests 
no se sentin rebutjats pel nostre 

-

rrouxisme -la idea que aquells que 
volem construir una nació catalana 

marginant els espanyols que viuen 
a Catalunya- ha planat sobre el 

constant. Avui aquesta idea està 

-

és excloent.

XXI, un projecte que, al Princi-
pat de Catalunya, és percebut de 

-
partit per una part més o menys 
gran de la ciutadania, però no es-
panta cap persona normal. La seva 

rivals i enemics. I si avui no té 
un major grau de suport electoral 
no és per la manca de solidesa 
discursiva, sinó per manca de ca-

i per alguns errors comesos en 
la gestió governamental, que ha 

Rovira, Esquerra ha aconseguit 
-

cions al Parlament de Catalunya. 
Un gran resultat però que ens 

majoria necessària per assolir la 

-

continuem sense ser majoria. 

-

Esquerra té un projec-
te que, al Principat de 
Catalunya, és perce-

but de forma 
normalitzada
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Ha aconseguit un 
gran resultat però en-
cara lluny de la majo-
ria necessària per la 

independència

Catalunya té prou 
actius per construir 
una nació modèlica 
tant socialment com 

econòmicament

ques que demostren que els que 
vivim a la nació catalana, amb un 
Estat propi tindríem més recursos, 

viuríem millor, pot sorprendre 
que, malgrat això, la majoria de 
la ciutadania no la vulgui. La 

alhora. No ens ha de deixar per-

del nostre país que comparteixen 

-

de les seves limitacions, té una 
projecció internacional, els seus 
presidents són rebuts pels dels 
EUA o Rússia, se la convida al 
club dels estats més poderosos i se 
la reconeix com un estat de dret, 
com una democràcia  consolidada 

vergonya ser espanyol. És més, 

-
traposar una Catalunya immobi-
lista i que es mira el melic. No, 

res que estimin Espanya, ens cal 

Catalunya lliure. I aquest projecte 
nacional ha de ser prou seductor i 

ho és prou per competir amb una 
nació consolidada com Espanya, 
amb una llengua i una cultura molt 

potents, que li donen una conside-
rable projecció internacional. No 

Espanya, hi contraposem un ca-
talanisme negativista, pessimista, 

sobre ell mateix i que proclama 
que la llengua catalana està en 
extinció. 
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És a les nostres mans construir un 
projecte més atractiu, més alegre, 
més optimista i més creatiu. Un 
projecte valent i decidit, desacom-

comencem a caminar. 

Fins aquí, en aquest relat planer i 

les persones que no han seguit de 
prop el nostre projecte, he intentat 

independentista té un projecte per 
a la totalitat de la nació catalana, 
tant territorialment com cultural-

és un projecte que neix del cor i 

voluntat subjectiva, de la il·lusió 
de mantenir viva una identitat 
nacional -que no pretén ser millor 
que cap altra- com a aportació a 
un món divers, a un mosaic de 

-

pot ser un element clau per cons-
truir una societat millor.

Les dones i els homes que, des de 

un Estat per a la nació catalana, 
la reclamem des de la més abso-
luta i sincera convicció que no 
hi ha altra manera de donar, als 

la qualitat de vida que mereixen, 

seva creativitat, la seva il·lusió i 
la seva empenta col·lectiva. No 
entenem una altra manera de ser 

social de la llibertat nacional. 
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un bon sistema de salut pública a 

ho necessiti. I tot això requereix 

que al nostre país hi hagi empre-

ports i aeroports dinàmics i ben 

sòlid i amb liquidesa. Finalment, 

és necessari que puguem reinvertir 

I, ningú ens convencerà que hi ha 

sigui assolint un Estat propi en el 
si de la Unió Europea.

El món coneix Catalunya per en 
-

llosos. Però creiem que les actuals 
generacions hem de ser capaces de 
crear quelcom que ens posicioni 

mateixa manera que el món coneix 

això és possible si superem les ba-

emprenedora del nostre país amb 

capacitat i la imaginació al costat 

de la puntualitat, el rigor, la bona 

solidaritat, el respecte per la di-
versitat, la llibertat de pensament 

-
lor que ha quedat qüestionat pels 
casos de corrupció, però que no 

quantes pomes podrides no poden 

Un lideratge clar no-
més pot venir des 

d’una esquerra 
disposada a trencar 

motlles

Catalunya té prou actius per 

socialment com econòmicament. 
I històricament ho hem demos-

-
trial. I ho vam ser sense carbó, ni 

onada, milers de persones arriba-

immemorials, enriquint el país 
amb les seves aportacions, no pas 
rebutjant-les.

Ara toca incorporar la gent de la 
darrera onada. Un milió i mig de 
persones arribades en poc més de 

posicionar les nostres empreses 

segona revolució industrial la 
-

troli. Reconvertirem les nostres 
empreses posant en valor les 
energies renovables i canviant 

-
mes estructurals necessàries i 

arrossegar Espanya.

ha de ser valent i decidit. No pot 
dubtar, ha de prendre un rumb 

té un lideratge clar que, modes-
tament entenc, només pot venir 

una esquerra disposada a trencar 
motlles. Crec que la paraula clau 
en la política catalana dels propers 
anys serà valentia. Qui no la tingui 
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del període més progressista de 
la història nord-americana. Era 

Estats Units es concretava en un 
ampli moviment social que do-
nava un suport crític al president 
Roosevelt i on el Partit Comunista 

un paper central. Les seves princi-

drets sindicals i la solidaritat inter-
nacionalista amb Xina i, sobretot, 

eren sindicalistes, però entre les 
-

intel·lectuals, molts dels quals 

Arthur Rosenberg, historiador 
de la democràcia i el socialisme, 
era un dels caps més privilegiats 

-
mica molt accidentada. Nasqué 

guerra, Rosenberg era un naciona-

-

serví la major part del temps al 

-

amb el sistema polític imperial. En 
el seu cas, la decepció implicà un 
canvi de vida radical. El jove his-
toriador no només va abandonar el 

proletari, sinó que va traslladar les 
seves investigacions històriques 
a un nou període —de la història 
antiga a la contemporània. El 

-
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Lamentava que la po-
lítica dels comunistes 
havia derivat en una 
fraseologia revolu-

cionària
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-

-
donà el partit comunista. En aquell 
moment, argüí que la principal 
causa de la seva ruptura era la 

del Comintern a les directrius de 

que la política dels comunistes 

revolucionària —romàntica i in-
-

com a diputat independent al Rei-

conciliar la seva passió política i la 

seus escrits sobre la història de la 

de la política durà pocs anys. Fugí 

Anglaterra, on va treballar com a 

anys a la Universitat de Liverpool. 
Acabat el contracte a Liverpool, 

College, als Estats Units. Rosen-
-

per les seves classes i els ajuts 

seva vida com a intel·lectual com-

trobava el manuscrit del que seria 

%&*,-05-#1+&$(&)1+-,*+1+/,6
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Entre les principals premisses 
-

democràcia, el rebuig a les abs-

de certa literatura politològica i 

classes. La importància atorgada 
per Rosenberg a les classes socials 
en la història de la democràcia no 
va renyida amb una visió plena 
de matisos i respectuosa amb la 
complexitat històrica. Les classes 
socials no són estàtiques ni tenen 

un comportament predictible, 
sinó que són realitats dinàmiques 

té un gran paper. En la seva obra, 
la concepció de classe no es vol 

vàlides per a qualsevol context 
històric. És per això que és im-

han donat suport al llarg del temps. 
La democràcia, pels antics, era el 
govern de les classes populars, 
de la majoria de pobres lliures. 

-
ta majoria era canviant, depenia 
de cada moment històric, però no 

-

Per Rosenberg, les classes socials 

del marxisme de Rosenberg queda 

a determinades certeses de la his-

lluita de classes és el motor de la 
història, però, per tal que aquesta 

heurístic, exigeix que es miri de 
prop quines són les classes en 
lluita en cada moment històric 
determinat. Rosenberg rebutja la 
teoria historicoevolutiva dels mo-

Hi trobem la voluntat 
d’historitzar la demo-
cràcia, el rebuig a les 
abstraccions descon-

textualitzades
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-
terminant no es donà entre esclaus 

relació social minoritària i com un 

la servitud de la gleva, la qual, al 
seu torn, apareix de manera inter-

-

Comunista, les principals lluites 

sinó entre pobres lliures —demos, 
la plebs— i ciutadans rics —els 
oligoi, els patricis—. 

-
ginal de Rosenberg aplicades a la 
història de la democràcia ja es po-

tractar la mateixa qüestió en llibres 
sobre els antics, el bolxevisme i 
la República de Weimar. El llibre 

-

del moviment socialista amb la 
democràcia i demostrar que el 

democràcia revolucionària. La pri-
mera part del llibre tracta de la de-

Robespierre, a qui considera dues 
versions del mateix moviment 
democràtic, malgrat la llegenda 
negra que patia el revolucionari 

troba en la segona part, dedicada a 

%&+*108+
1!)+90,$()+','2!10)

-

i Engels situaven el comunisme 
com una branca del moviment de-

-

-
lució democràtica, que donés al 
proletariat el domini polític que 

-

van creure que la seva modesta 

-

-
mocràtic. La seva tasca consistia 

i endarreriments propis de la 

amb un programa de transició 
gradual cap al socialisme (on els 
privilegis del bressol, com ara 

regressius, serien abolits immedia-
tament). El moviment democràtic 
era una coalició interclassista que 

petita burgesia. En aquesta vasta 

coalició, la missió dels comunis-

lideratge del proletariat, ja que 
cap altra classe social es trobava 
en millor posició per entendre la 

la revolució democràtica passava 

del socialisme era inconcebible 
sense el seu mitjà principal, és a 
dir, sense la conquesta del poder 
per part del proletariat a través de 

Assenyala que, en 
l’Antiguitat, la lluita de 

classes determinant no 
es donà entre esclaus 

i amos

Marx i Engels mai no 
van creure que la Lliga 
Comunista, fos capaç 
de prendre el poder



!g

la revolució democràtica. La teoria 

no es pot entendre sense tenir en 
compte el moviment democràtic 
de masses.

-

-
cràtic van patir un gran canvi. Per 
als líders comunistes, els dirigents 

-
ques contra els líders demòcrates 
no evidenciaven, en cap cas, un 

moviment democràtic es donà a 
partir de la derrota obrera en la Co-

Friedrich Engels escrivia que les 
discussions entre comunistes i 
demòcrates no tenien cap sentit, ja 
que uns i altres coincidien en totes 

les qüestions de política immedia-
ta. A més, el domini del proletariat 
equivalia al domini democràtic de 
la majoria. Una generació després, 

Engels escrivia en una carta so-

reacció, en una situació revolu-
-

dera de la “pura democràcia” per 

conceptes democràcia i socialisme 

-
mocràcia era una paraula gruixuda 
per a la gran burgesia, una paraula 

mentre que la paraula socialisme 
tenia unes connotacions més aviat 

temes socials.
  

posterior van suposar un cop molt 
dur per al moviment obrer euro-

-

política de la democràcia revolu-
cionària. El moviment obrer socia-

L’autèntic canvi cap al 
moviment democràtic 
es donà a partir de la 
derrota en la Comuna 

de París

El Programa de Go-
tha, per Marx i Engels, 
patia el mal del secta-

risme obrerista

llegat de Robespierre, un radical de 
classe mitjana sobre qui caurà una 
llegenda negra. El declivi del mo-
viment democràtic coincidí amb un 
important canvi de percepció cap 

inevitable el domini econòmic i 
polític de les masses. Les lluites per 

aquesta podia suscitar en tots els 
-

universal masculí. En la mesura en 

classes altes ni un increment notable 
en les condicions de vida dels tre-

-
prear el sistema democràtic, que ja 

de les masses com a mitjà per a la 
seva emancipació social i política, 

capitalisme.

La socialdemocràcia alemanya li-
derada per Lassalle també suposarà 
un punt de trencament respecte a 

tradició de la democràcia revolu-
cionària, basada en un moviment 
interclassista i popular. Un dels 
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motius de disputa més greus entre 

menyspreu dels socialdemòcra-
tes alemanys cap a la necessitat 

-

celebrat al municipi de Gotha, la 

El programa adoptat, conegut com 
el Programa de Gotha, contenia 
moltes concessions dels socialistes 

resultat de la negociació era molt 
decebedor, ja que el nou partit patia 
el mal del sectarisme obrerista, a 
més de ser excessivament estatista 

-
ció de les classes mitjanes. 

el dirigent que recuperà el vell 
programa marxista: revolució 
democràtica amb el lideratge del 

condemnà el tsarisme, la bandera 
de la democràcia revolucionària 

de poder. El programa inicial dels 
-

grama de radicalitat democràtica: 
poder per als consells democràtics 
de treballadors, camperols i sol-

immediat de la guerra imperialista 
a través de negociacions de pau 

trenta canviarà les coses de nou. La 
-

ment antidemocràtic i antiil·lustrat, 
que es proposa exterminar les 
conquestes democràtiques de la 
classe treballadora i el mateix 

democràtica dels treballadors, amb 
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la història que el Front Popular ne-
cessita: democràcia i socialisme és 
la mateixa cosa des dels temps del 

-
na de París i la miopia política dels 

trencaren temporalment el vincle 

Lenin fou el que recu-
perà el programa mar-
xista: revolució demo-
cràtica amb lideratge 

del proletariat

El descrèdit absolut de 
la democràcia arribarà 
amb la Primera Guerra 
Mundial i en la post-

guerra

agrícola. Els enemics de la Re-

-
trial i la burocràcia absolutista —en 
cap cas, la democràcia o la classe 
mitjana. La tràgica bordada vindrà 
després, quan les circumstàncies 

ultrademocràtics de democràcia 

directa, assembleària— pel recurs 
desesperat a la dictadura de partit. 

-

més, els bolxevics havien arribat 
al poder amb un partit que pretenia 

pràctiques autoritàries, heretades, 
segons Rosenberg, de les mateixes 

en les seves relacions amb els tre-
balladors socialistes.

-
lut de la democràcia entre el movi-
ment obrer arribarà amb la Primera 

postguerra. Aquest canvi no es 
deurà en exclusiva a la nova dic-
tadura bolxevic. Als Estats Units, 

lliurat com una croada per tal de 
-
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L’ascens del feixisme 
farà reviure la fe demo-
cràtica, amb l’aparició 

del frontpopulisme

La política de defensa 
armada de la demo-
cràcia suposava una 
represa del marxisme 

originari

entre el socialisme i la democràcia 
revolucionària i donaren pas a una 
política obrerista, despreocupada 
de la resta de classes populars. Le-
nin, el marxista que liderà una re-

de reconciliar el socialisme amb 
el moviment democràtic. El re-

peculiaritats i les dureses de la nova 

dels Fronts Populars, la vella tra-
dició marxista. El moviment obrer 

interclassista amb un programa 
mínim de radicalitat democràtica. 

-

-
tracte, un dogma compartit pel 
moviment obrer socialista i per 
la vella democràcia liberal, però 

de la democràcia revolucionària. 
També en aquest sentit la política 

represa del marxisme originari. 
Per Rosenberg, el suport dels so-
cialistes a les sancions de la Lliga 

de les Nacions contra la Itàlia de 

Arthur Rosenberg és, avui en dia, 

a Catalunya com als Estats Units.  
-

bueix el desconeixement general 
de Rosenberg a la seva radicalitat 

-

un comunista sense partit), així 

història de la democràcia com a 
moviment sociopolític de les clas-

de Rosenberg presenta debilitats 
que no poden escapar al lector 

el racisme i el colonialisme en el 

-

-
cació política, molt representativa 

-

entre comunisme i democràcia és 
un objectiu que no sembla gaire 

Front Popular, en la seva vessant 
de reconciliació del comunisme 
amb el moviment democràtic i 

-
pecte a moltes de les premisses 
que havien provocat la ruptura 

amb els socialistes, incloent-hi la 

la revolució.

Per Rosenberg, la millor ma-

comuns de les classes populars 

moviment democràtic de masses, 

reaccionària i implanti un progra-
-

la seva natura democràtica en la 
-

librar el pes de les classes socials 
en totes les institucions socials, 
polítiques i econòmiques del país, 

poder segrestat per les minories 
plutocràtiques a la majoria popular 
i democràtica i establint un marc 

-

les distàncies entre els ideals de 
justícia neutralista del liberalisme 
històric i una realitat embrutida 

bressol, tindrà com a primer ob-

de la tradició del socialisme com 
la branca més conseqüent del 
moviment democràtic conserva 

-

que mai.  
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sí que tinc present és que un dia em 
van caure a les mans dos llibres de 

jo llavors ni tan sols coneixia, i que 

que no he abandonat. Els llibres 

es deia El Llamp. Era, per tant, 

Comentant-ho amb un amic em va 
dir que sí, que ell coneixia al que 

0&-,$)(02#0+2$1+4#%1+

-

estat dirigent del cooperativisme 

al Camp de la Bota, a Barcelona, 

completar la investigació calia 

trobar els seus judicis, entrevistar 
persones que els haguessin cone-

temes, etc.

Va ser llavors quan vaig decidir 

-

veredicte em va permetre posar-

-
tre Avinyó i el cooperativisme a 

Aquest treball va comptar amb 

-

El tema em va encantar i veia 
que hi havia aspectes interessants 
que encara no havien vist la llum. 
És per això que vaig presentar 

primers dies de la guerra civil” 
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En Mestre havia estat 
dirigent del coopera-
tivisme català i de la 

resta de l’Estat
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amb Cossetània Edicions, promou 

dirigents cooperativistes catalans 

URV Antoni Gavaldà. Arran de 

havia publicat, em van proposar 

presentar dins de la Col·lecció 
Cooperativistes Catalans. 

En aquesta ocasió les novetats 

i una tesi que penso que és nova: 
el cooperativisme va proposar 
durant la Guerra Civil una alter-
nativa real i seriosa a la política 
econòmica desenvolupada pel 
govern de la Generalitat amb el 

-
tives de consum van patir agres-
sions i saquejos a la reraguarda i 

-
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-

ciutadania entre els conceptes de 

agrícoles, de consum, econo-

la història del cooperativisme de 

com és el cooperativisme experi-
-

ma capitalista. Al llarg de la seva 
història els plantejaments dels 
cooperadors han estat diversos. 
Així, per exemple, a Catalunya 
tant podem trobar cooperatives 

sindicats durant la Guerra Civil 
-

Comencem, en primer lloc, inten-

És una unitat econòmica de pro-

que pertany als mateixos usuaris 

unió de persones que col·laboren 
per compartir compres o serveis. I 

de consum, de treballadors, agrí-

surten anualment, una part es 
destina a ampliar el capital de 

més grans, inversions i dipòsits 
per obtenir interessos. I una altra 

es destina als socis. 

En segon lloc, cal veure quan 
sorgeixen les primeres coope-

-

-
ment econòmics, en el camp de 

els gremis comencen a donar pas 
a entitats que uneixen ciutadans 

via per poder millorar les dures 
condicions de vida. Les prime-
res reaccions a la nova situació 
social, però, van provocar epi-
sodis violents dels quals el més 
conegut és el ludisme, que basava 
la seva acció en la destrucció de 

van venir les societats obreres, 
les vagues i les negociacions. 
Les noves xarxes associatives es 
desvinculen majoritàriament de 

centres recreatius.

El cooperativisme va 
proposar una alterna-
tiva real i seriosa a la 
política econòmica 

del govern de 
la Generalitat
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-

intents coneguts a Anglaterra. 

La creació de la cooperativa de 

suposar un abans i un després en el 
moviment. El motiu va ser que va 

bàsiques que, posteriorment, van 
ser conegudes com els Principis de 
Rochdale, i que van ser assumides 
pel conjunt del cooperativisme 

-
-

visme a partir de llavors. Aquests 
principis són els següents: nombre 
il·limitat de socis, percentatge dels 

adhesió lliure, autonomia respecte 
als partits polítics i les creences 
religioses, igualtat de drets entre 

de percepció entre els socis. La 

(Fourier, Owen, etc.) és evident en 
les primers passes del moviment.

100#7&$+$,2)+1#0&)+
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Una de les primeres associa-
cions obreres que coneixem és 

-

socis ajuda i solidaritat en cas de 
malaltia. El concepte de socors 

en dia que gaudim, en major o 

social que garanteix una paga quan 

sanitària quan ens convé. Llavors 
aquests serveis no hi eren. Les 
entitats de socors mutus cobraven 
una petita quota entre els seus as-
sociats i garantien un petit subsidi 
als socis que emmalaltien. Aquest 

ara algunes corals vinculades als 
cors Clavé.

-

a prohibir les societats obreres. 
Llavors es va iniciar una lluita 
pel dret a associar-se sense prece-

primeres vagues i es van recollir 
milers de signatures.

-
gle XIX es va anar aconseguint 
una certa permissivitat (llei 

mínima llibertat de premsa que 
va permetre crear moltes entitats 

-

-
rativistes.

Les primeres cooperatives ca-
-

més com La Fraternitat de la Bar-

cooperatives de consum catalanes 

i el seu apoliticisme declarat, els 
historiadors remarquen la in-

Una cooperativa és 
una unitat econòmica 
de producció, comer-
cialització o consum 
que pertany als ma-
teixos usuaris dels 

seus serveis
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-
envolupaven els esdeveniments, 

seu portaveu escrit obria la portada 
-

tular “El pueblo que habló con las 

las armas su victoria”. El coopera-
tivisme es va posar del costat de la 

eren a la capital preparats per par-
ticipar a les Olimpíades Populars, 

contra les cooperatives van ser 
evidents durant els primers mesos 
de Guerra. Les cooperatives van 

se i sobreviure. 

-

del cooperativisme a nivell de tot 

Generalitat. Entre els càrrecs que 
va anar acumulant durant  la Gue-

-

Catalunya. 
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mort però salvà la vida. Un cop va 
poder sortir de la presó va trobar-
se amb un moviment cooperatiu 

desvirtuava els principis bàsics 

una espardenyeria a Barcelona per 
poder subsistir. També va treballar 
a hores a la Unión Cooperatista de 

-
ge de desil·lusió, la llosa que va 

activament al maquis i a la guerri-

-

Els primers intents per 
federar les cooperati-
ves de consum cata-
lanes daten de finals 

de segle XIX i principis 
del XX

Actualment les coope-
ratives catalanes són 

unes 11.000, amb més 
de 40.000 treballa-

dors, i es coordinen 
a través 

de la Confederació

i un important cooperador. Tots 

-
me va aprovar la Ley de Coopera-

entitats econòmiques però no per 
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Cooperativa Internacional (ACI) 

cooperativisme català es va adhe-
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Les cooperatives catalanes 
van viure dos grans moments 

Catalunya i el segon durant la II 
República. Va ser durant aquest 
darrer període quan hi va haver 
una legislació més concreta i que 

cooperativisme de consum es va 
-

ta, un mitjà de comunicació propi 
(Acció Cooperatista), una central 

-
ves de segon grau impulsades per 
la mateixa Federació.

-
ració de Cooperatives on reunir les 

de consum de treball, etc.). El 
cooperativisme de consum era 

lluites obreres del Baix Camp 

conegut la presó en diverses oca-
sions i amb una vida dedicada a 

els treballadors. 

convertir en un simple “apartidis-
me” en un context de creixent radi-

-

arriba amb un aparent silenci de 

Ara, en temps de crisi, 
s’ha demostrat que les 
cooperatives són una 
bona eina de creació 
de llocs de treball es-

tables

arribar a vetar la tria de membres 

-

-
vament entitats democràtiques. 

-0#)#+#+-,,'&01(#4#)*&

El cooperativisme va patir la re-

-
tre Avinyó i el seu enterrament va 
passar totalment desapercebut. Es 

tot, amb els anys, el moviment 

gran diversitat de cooperatives 
agrícoles, de treball, de serveis, 
de transport i algunes de consum. 
Actualment les cooperatives ca-

-
deració (www.observatori.coop). 

Cooperativa Internacional (www.

treballadors de les cooperatives 

laboral. Aproximadament aglu-
tinen, entre treballadors i socis, 

dades que ha publicat la Unió 
Europea les cooperatives aporten 

(PIB). A Catalunya cal destacar 
-

perativisme (www.aposta.coop) 
-

sos i seminaris. 

-
mostrat que les cooperatives 
són una bona eina de creació de 
llocs de treball estables. El coo-
perativisme no coneix les deslo-

arrelades al territori i a la gent. A 

moviment no tenen res a veure 

neoliberal i insostenible que hem 
hagut de patir. El cooperativisme 
pot ser una bona resposta a la crisi 

millor.
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Roig, recull testimonis que posen en 

per la majoria de mitjans de comu-
nicació catalans i espanyols respecte 

operació que va costar la vida de 

-
ment de coets Qasam per part de 

-
-

ta”. En realitat, tant els bombar-

contra la població civil de la 

es dirimeix no és la seguretat 

seus habitants, ningú ho discu-

qual estan sotmesos els palestins, 
que no pot ser mantingut sense 

extrema, com els mateixos mili-
tars israelians han reconegut en 
múltiples ocasions.

-

-

total de víctimes mortals). Com a 

caràcter inhumà dels responsables 

tenir en compte els principis de 
salvaguarda de la vida de civils en 

IV Convenció de Ginebra.

es limita al gran nombre de baixes 

va haver entre víctimes comba-
tents i no combatents. És evident 

-

!"#&;=2*'7)3"#W3b3#c3,#67#\'&63#F,;&2d)#F',#"0A((;=63=6C#X2")2,3"#
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El propòsit de l’estat 
d’Israel va ser ocasio-
nar el màxim grau de 
danys en la infraes-

tructura civil 
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nar el màxim grau de danys en la 

ànim de castigar col·lectivament 
tots els seus habitants sense excep-
ció. Per exemple, segons el mateix 

-
ja van ser atacades per les Forces 

de les universitats i dels centres 

contrari, es va centrar a les escoles 
-

tit percentatge del total, o a la Uni-
versitat Islàmica, per raons òbvies. 

comentarem més endavant.

dir dels centenars de negocis i 
-

camps de cultiu, granges, la xar-

etc.? Quant a aquestes últimes, 

-

va ser incendiat dues vegades. Els 

diversos dies la distribució de 

-

-
rant dies i dies, els nostres mitjans 
de comunicació, en canvi, no 
van deixar de bombardejar-nos 
amb la idea que els atacs anaven 

dirigits contra els túnels de contra-

grau de destrucció real que estaven 
patint els palestins.

demostren, al contrari, que els 
atacs israelians van ser indiscri-
minats i que el seu objectiu no 

com argumentava la propaganda 

hospitals, escoles, ambulàncies, 
cementiris, mesquites, hotels, a 
més de milers de cases i centenars 
de negocis particulars, no pot ser 

Des de quan és la po-
tència ocupant la que 
es “defensa” del poble 

ocupat?

L’operació “Plom fos” 
es va cobrar la vida de 

1419 palestins, dels 
quals 1167 (el 82,2%) 
eren no combatents
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considerat més que com un càstig 
col·lectiu contra la població civil 

tan densament poblat és impossi-

civils i militars i, com diu el relator 
especial de les Nacions Unides per 
als Territoris Ocupats, en Richard 

aquestes condicions només pot ser 
considerat com un crim de guerra. 
Tanmateix, els nostres mitjans de 
comunicació no ho van interpretar 
així. Van acceptar sense proble-
mes que atacar una mesquita o la 
Universitat Islàmica era combatre 

quan es demostrava que els atacs 
anaven dirigits contra civils, es-
grimien la recurrent excusa del 
“dany col·lateral”: simplement, 
els israelians “no havien encertat 

cap pensar, ni molt menys dir, que 

de periodistes va assumir com a 
-

sant dels atacs amb coets per part 

armats. Fins i tot, es podia veure 
publicat en alguns diaris que Israel 
portava diversos anys suportant 

els atacs sense respondre-hi, la 
qual cosa és una gran mentida 

penetra la propaganda israeliana 
en els nostres mitjans. Per posar 

Que es parli cons-
tantment de la segu-

retat d’Israel i gairebé 
mai de l’ocupació és 
una prova de la par-

cialitat mediàtica

Les imatges de 
l’Alberto Arce i en 

Muhammad Rujailah 
demostren que els 
atacs israelians van 
ser indiscriminats

assassinats als Territoris Ocupats, 

cap periodista no es va preocupar 
de recordar als ciutadans mal 

de 6 mesos que aquesta mateixa 
-

ralment entre juny i desembre del 

sinó que va ser Israel, amb diver-
ses incursions armades contra la 

-

havia estat respectada quasi en cap 
moment. Cap de les condicions de 
la treva no havia estat complerta 
per Israel, que va continuar so-

que també ha provocat víctimes 

Tot i això, per a la major part dels 
mitjans de comunicació, la respon-
sabilitat en la represa de les hosti-

islamista, com si les contínues 
ruptures israelianes de la treva no 
haguessin tingut lloc.

No només això: des de quan és 

totalment absurd considerar ni per 
un moment que hi hagi un àtom de 

mentre existeixi una situació 

indis en desposseir-los de les seves 
terres, massacrar-los en massa en 

supervivents en reserves? Tan-
mateix, el que diuen els nostres 

són els palestins els que ataquen 

la realitat el rol de cada un, en de-

dret a sotmetre el poble palestí, la 
-

tal amb el dret internacional, que 
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únicament al poble ocupat, mai a 

mitjans de comunicació en la 

Que es parli constantment de la 

Al seu lloc, veiem com als mitjans 

-
nacional no tingués importància. 
És gairebé impossible trobar en 
premsa escrita -ja no diguem en 

la destrucció sistemàtica de més 

sense resoldre dels milions de 
-

quotidianament els palestins dels 

que mereix.

La conclusió inevitable a la qual 
arriba un és que els nostres mit-
jans tenen un paper decididament 
proisraelià, per molt que Israel 
es queixi del contrari. És cert 

van donar compte del nombre de 

almenys. Però si es limiten a això, 

entendre les causes reals del con-

pertany per dret al poble palestí.
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a grup al Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya a la Comissió de Psico-

es registra com a Associació a la 
Generalitat .

-
se Fronteres Catalunya neix com 
a Associació.

És una associació sense ànim 
-

mada per psicòleg@s, centrada 
en la intervenció psicològica 

a persones, poblacions o grups 
marginats, és a dir, en tots aquells 

és local, estatal i internacional.

-,*'0,*B)

El nostre compromís i treball van 

on la justícia, la llibertat, la igual-
tat, la solidaritat i els drets humans 
siguin valors per construir un món 
més just i igualitari. 

#$(&0=)

La migració, la psicologia in-
tercultural i transcultural amb 
especial atenció a la problemàtica 
de les persones o col·lectius amb  
escassos recursos.

Els nostres projectes estan dirigits 
a la població més desprotegida tant 

,73&-(#2

Fomentar projectes de cooperació 

desenvolupament. 

Col·laborar amb altres institucions 
públiques o privades, de manera 
especial amb ONG amb objectius 
semblants o complementaris. 

sobre drets humans, solidaritat, 
-

edat, socials, etc.). 

Intervenir en tots aquells àmbits en 

(inclosa la població migrada). 

-

'0#$-#'#)

el nostre és una activitat per con-
tribuir a millorar el coneixement, 
la transculturalitat i les actituds 

!()P',#W3,=]3#&'#^(6=L"'E(#Z'7('#B,;7)','(#X3)3"27?3#'7(#67),;&2d<#
3"(#F,67=6F3"(#;+K'=)62(#&0312'()3#;,E376)b3=6C#6#P;#6">"2(),3#=;7#3"E27(#
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La cooperació és un 
procés d’intercanvi i 

no unilateral
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la contractació del personal 

-

psicòlegs de Catalunya. Cons-

 

-

amb Necessitats Educatives 

Fundació Crecer i en coordina-

Educativa (Cielalt). Es troba 

amb suport econòmic a càrrec 

COPC per a la contractació 

La “Fundació Crecer” és una 

assisteixen tant nens i nenes nor-
mals com amb necessitats espe-
cials educatives (N.E.E.) 

i als pre tallers existents. 
 

-

Consta de tres àrees: 

Atenció i assessorament psico-
lògic 

solidàries de les persones i els 
pobles. 

Creiem que la cooperació és un pro-

La col·laboració internacional està 
-

nes originaries del país destinatari 
de la col.laboració, potenciant les 
seves iniciatives. 

La cooperació per al desenvo-

la vida quotidiana i la participa-
ció comunitària en la solució de 
problemes. 

Normalment, quan es diu “sen-

quart món, si bé aquesta també és 
una de les prioritats principals, des 

ser dirigida a una mirada dins les 
-

nim persones al voltant que viuen 
situacions molt crítiques i en con-
dicions molt precàries, sigui per 
immigració, atur, exclusió social, 
econòmica, personal, etc.  

Aquestes persones no tenen la 
possibilitat de trobar un espai per a 

personal,  per minvar el seu pati-

que van als centres sanitaris i 

però no poden tenir una atenció 
psicològica, una psicoteràpia amb 

que els centres de salut mental 

-

a la consulta privada per les seves 
condicions econòmiques.  

'0,3&-(&)

quals destaquem: participació en 

i quart món i estades solidàries, 

i adolescents víctimes de la vio-

el Perú, coordinació amb el grup 

com a resultat de la guerra amb el 

col·laboració en projecte psicope-

Adevi (Lima) aportant material 
i intercanviant coneixement amb 

KENIA (acabat): Projecte de co-
-

mundi, situat a la localitat de 

la malària. Tasques: Educació 
per a la salut: atenció psico-
lògica i prevenció a persones 

Justícia, llibertat, 
igualtat, solidaritat i 
drets humans per un 

món més just 
i igualitari
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La cooperació és una 
forma de contribuir a 
la democratització de 

la vida quotidiana

La psicoteràpia ha de 
ser visible; la finalitat 
seria que la salut pu-
blica pugui oferir-la

Grup de suport a persones cuida-
dores de gent gran o depenent 

Atenció psicològica: per atendre 
persones amb escassa xarxa social i 
pocs recursos econòmics que es tro-
ben en situació psicològica crítica. 
Va dirigida a persones amb proces-
sos de dol sense resoldre, separació 

problemes de parella, etc. En gene-

-

casos, els problemes personals, de 

recursos econòmics. 

del grup és de dones immigrades 
-

panyol, sense patologies psicològi-

El grup és obert a incorporar-se 
durant les sessions donada la pro-

-
dadores de gent gran o depenent: 

grup de suport per crear un espai 

sobre elles i poder trobar noves 

9#$1!#(1(

psicòleg@s per contribuir a desen-

totes les persones. 

o grups marginats, sense recursos i 
en situació de vulnerabilitat. 

-

gravetat 

internacionals, estatals i locals per 
desenvolupar actuacions concretes. 

Creiem que la psicoteràpia ha 
de ser visible per a les persones 
que estan patint però que per la 

seva condició de ser a la part més 
-

és per això que  reivindiquem el 

de la psicologia en aquest àmbit. 

-

persones tinguin un espai on expres-
-

una dimensió més solidària. 

altra psicologia és possible”

Seu Social c/ Concòrdia, 33 – tel. 933248538 – Barcelona
psicolegssensefronteres@yahoo.es

http://www.psicologossinfronteras.net



X1

Demaneu-lo a la vostra llibreria o a:
FUNDACIÓ PERE ARDIACA  (www.fpereardiaca.org)
Av. Portal de l’Àngel 42 2on A  (fpereardiaca@fpereardiaca.org)
08002 Barcelona

Edita:

Produeix:

www.debarris.com

Amb el suport de:

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

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

És un còmic molt especial, perquè ens parla de la lluita pels drets de les  dones, perquè 
retrata una època en què les joves pagaven un preu molt elevat per cada petita conquesta 
en la lluita per la igualtat. Ho és també perquè el seu compromís tenia molt a veure amb 
la lluita de classes, va ser fundadora de la Joventut Comunista de Catalunya (J.C.C.) i més 

-
mitè Executiu del Partit Comunista de Catalunya (P.C.C.) i a la Internacional Comunista. 



XX

H&)*</QF('
A%S,#%)+%)&U477"@'(@'J)!5&-5#(&);5,%#,%)X477"@'(@'J)Y@-5,#%Z

K5?5'?-*L'(0.J&'A(0%M*
N$.%I:$(*12!2

C/!,))10#D

-

industrials, generalment habitades per gent humil. 

-
tiques o als estils de vida que hom considera alternatius, paral·lels, 

“subterrani” o “sub-món”.

-
ciada amb algun grau de desordre social.

extrems apocalíptics.

-
taris.

)27207&+(01$)9,0*1$(E+-2!6
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-
tubre, és una entitat cultural sense 

-

-
nals de la comunicació en pro-

jectes concrets de documentació 

proposta cultural centrada en 

-
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Suburbe pretén apor-
tar una concepció 

de l’art entès com a 
amplificador de la veu 

popular
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-

-
tes aquestes intervencions ens han 

-
nics, vam decidir recuperar el me-

i la boca acollida de la proposta 

-

seus trets característics i singulars: 
el muralisme com a disciplina, 

cultural com a tema central.

-

projecte creatiu plantejat com una 

voltant dels eixos centre i peri-

tot el procés de creació artística, 

concret, en el concepte de suburbi. 

com a motor impulsor de la gran 
metròpoli, com a protagonista 
indiscutible de la seva història, 

patrimoni de tots els seus habitants 
anònims. Volem recollir i pro-
moure les importants aportacions 
culturals dels suburbis en la cons-

-

el Carmel, una Barcelona que es 
-

let, Bellvitge, Gramenet, Fondo, 

és una invitació a endinsar-se als 

metròpoli lluminosa amb els seus 
racons més obscurs, els anònims 
suburbis que neixen oblidats allà 
on, tal com deia el mestre Candel, 
“la ciutat canvia de nom”. 

Pretenem reivindicar la integració 
-

la seva inspiració: la ciutat, la vida 
quotidiana de les classes treba-
lladores, de les ciutats dormitori, 
dels llocs de treball, del trànsit, de 

pretén aportar una concepció de 

la veu popular, com a rereguarda 
-

tural de les classes populars i al 

tre món contemporani. És conce-
but com a una exposició antològi-

porta a terme a vestíbuls i andanes 
de les estacions de metro.

-

al voltant de tres eixos temàtics. 
La intervenció va dur-se a terme 
simultàniament a 11 estacions 

-

teixa convocatòria reproduccions 
-

-

interns del Centre Penitenciari 

diversos com la Biblioteca Can 

Volem portar l’art al 
carrer, enfrontar-lo a la 
mirada crítica del ciu-
tadà anònim, desper-
tar-lo del somni plàcid

La segona fase 
consistirà en 
l’exposició de 

12 grans murals 
d’autors/es dife-
rents a 12 esta-
cions de metro
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conceptual amb aquella cultura 

primera” només pels recursos 

promociona. 
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-

estat concebuda com un conjunt 

-
nera notòria sobre el pensament 

adaptar per a la ràdio La Guerra 

punt de trobada entre la tradició 

avantguardista i contestatària, i el 

temàtica i vertebrador inconscient 
-

A partir de notícies 
reals hem escrit 

l’argument d’una his-
tòria fregant els límits 
que separen la realitat 

de la ficció 

mateix temps com a avantguarda 

partir de les eines proporciona-

mirada crítica del ciutadà anònim, 
despertar-lo del somni plàcid on 

és un llibre, on cada mur pot ser 
un cinema. 

-

minoritari, alternatiu als corrents, 
-

popular que els murs de cap sala 

cultura que ocasionalment arriba 

que ben sovint es desenvolupa si-

-
sionals anònims, que molt sovint 

més grans i que tan habitualment 

-

“de segona o de tercera” i pro-

però que, sense complexos, pot 

estesos i populars. 

proposta cultural és la següent 
-

anti-utopies descrites en tantes 
novel·les, còmics i pel·lícules de 

del segle XX i principis del segle 

-

“V de Vendetta”, “Watchmen” i 
tantes altres obres culturals dels 
darrers temps?

La realitat con-
temporània és 

una Distòpia Ci-
berpunk?”



Xg

hemeroteques per esbrinar quants 

complert en la nostra història re-
cent. A partir de notícies reals hem 

els límits que separen la realitat 

-

-
ció central de la xarxa de metro 
de Barcelona. Aquesta primera 

convocatòria i promoció per a la 

-
sevol disciplina, a participar en el 
projecte amb les seves obres.

-
cions de metro, al voltant de la 
mateixa temàtica proposada. Les 

Distòpia 2010 és 
un homenatge a 
la Ciència Ficció, 
en general, i més 
concretament al 

Ciberpunk 

FGGJ!"&01+1(.*#-1

mirant el cel amb por, aterrida pel poder devastador de la seva prò-
pia tecnologia. El món va quedar aturat en una pau simulada durant 

que portaria a la majoria la riquesa i la llibertat. Però en realitat, una 

-

secrets dels invisibles nous amos del món. Però, per a la majoria, 

aconsegueixen copsar amb nitidesa, una veritat que només la raó pot 

de la ignorància. 

FGGHJ!"&$&*#-+#$4#)#7!&+

de setembre, el món assistia en directe a la primera retransmissió 
-

ràpid que no teníem temps de percebre els canvis. Acceptàvem cada 
cop més controls indiscriminats, sempre amb una resignació cívica. 
Els aeroports van esdevenir sales de detenció i escorcoll, els carrers 

els qui exercim el dret a circular lliurement, som sotmesos a la hu-
miliació de ser tractats com a criminals.

Distòpia 2010: 1a Transmissió de la Resistència
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Suburbe Trans-
formant com  una 
activitat de caràc-
ter anual al metro 
és l’únic festival 

d’art Under-
ground especia-
litzat d’Europa 

FGGFJ&!+8#'+%"#%&$(#9#-1-#A

-

-

compulsius de plaers envasats i tota mena de succedanis. Vivíem per 
treballar, treballàvem per comprar: No haguéssim acceptat un xip si 
ens hi haguessin obligat, per això ens el van vendre. Van alimentar 

-

som marcats com bestiar amb el nostre codi de barres.

FGGKJ&!+),*1+

nous que tractaven un nombre cada cop més gran de trastorns de la 
personalitat: antidepressius, antipsicòtics, ansiolítics... Totes les con-

ser sotmesos a la disciplina química dels inhibidors moleculars: la 

mental.

FGGLJ&!+-#7&0&)'1#+

Internet i del que representava el control de tot aquell gran volum de 

a desplegar-se el Ciberespai, un oceà gegantí de dades binàries, una 

realitat mateixa. Les Corporacions van estendre el seu poder sobre 

nostres gustos: les nostres debilitats i les nostres virtuts són vigilades, 
les nostres vides senceres són observades.

-
vocatòria oberta de projectes, com 
en totes les edicions anteriors, i 

i gestora, en col·laboració amb 

que donen suport i cobertura al 
projecte.

-
-
-

terístics: són espais públics i són 
espais en xarxa. 

-

-

de passadissos i andanes de les 
estacions de metro seleccionades, 
amb la reproducció de les obres 

Xarxes de Biblioteques: La dis-
tribució de la revista Propagant 

de metro, enmig dels equipa-
ments culturals de proximitat per 

es portarà a terme una cobertura 
audiovisual de tot el projecte a tra-
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-
riants naturals. En poc temps tota la producció agrícola del planeta 

Avui, el planeta sencer és una gran ciutat sobre els oceans, tot el 

FGGNJ&!+/01$+/&0*5+

-

sense escrúpols. Van arrossegar els pobles al caos per erigir-se com 

en una policia mundial amb impunitat per arrestar i torturar qualse-

presons secretes, després van venir-ne més de les que no en tenim 

FGGOJ&!+-,)+*5<2#$1+

-

en qualsevol activitat humana.

clara aposta per aquest mitjà de 

absolut de tots els elements de di-

que posteriorment servirà també 
com a llegat obert i memòria de 

-

malla global de comunicacions 

és com una gran xarxa de metro, 

socials venen a ser com una mena 

dins la xarxa global. És en aquest 
-

bem les xarxes socials com tants 
altres espais públics on intervenir 
artísticament i creativa, amb pro-
postes agosarades que invitin a la 

-

i amb uns objectius pedagògics i 
divulgatius.
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per una càmera de vigilància. Una persona percep de mitjana més 

-

Avui, sabem que també pot portar-nos a la més cruel i deshumanit-
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nostres mals. Però aviat vam comprovar que era una lluita inútil. El 
nostre enemic no eren els instruments de la nostra opressió, sinó els 
qui controlaven les eines, els nostres opressors. El coneixement ens 

trinxera de la Utopia. No tenim color, ni nacionalitat, ni nom. Vivim 
en la ciutat subterrània, on no arriba la mirada del Gran Germà, on no 
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els objectius de la Fundació en 
aquests moments i com pretén 
assolir-los?

La Fundació Pere Ardiaca és una 
-

mació de la nostra societat, amb 

sobre la realitat que ens envolta 
i alhora desenvolupar projectes 
que ajudin a la seva comprensió i 

divendres són un element clau del 

espai regular que permet articular, 
bastir un projecte, però també són 
un element que permet prendre el 
pols a la societat, escoltar el que 

a escoltar, a vegades les respostes 

-
ques... Pensem que aquesta és la 
clau del projecte de la Fundació: 

-
versitat a partir de buscar els punts 
en comú, de connectar amb allò de 
viu a la societat que intenta- amb 

treball col·lectiu.

-
dació està creixent molt?

El projecte de la Fundació està 
-

cés acumulatiu de cinc anys. Avui 
la Fundació Pere Ardiaca és reco-
neguda com a un espai sòciopolític 

important de les esquerres. A 
més, podem dir que som útils a 

en general i als i les comunistes en 
particular, a través de la divulgació 

políticament a partir del seu con-

tacte amb la Fundació.

-
ció?

La Fundació Pere Ardiaca pretén 

social i cultural. Volem, modesta-
ment, contribuir a allò de la unitat 
de les esquerres, la unitat dels 
treballadors i les treballadores i 
la unitat dels i les comunistes per 

-

vorable a aturar i donar la volta al 
neoliberalisme.

-
tius de la Fundació és ajudar en 

i progressistes, com esteu treba-

mundial?

Bé, la Fundació és un dels pocs 

l26*#X;,7'""'(#B',7m7&'b# 4e3&3";73H#Q.%n9#!&2=3&;,#Z;=63"H#T(#
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Cal donar un nou im-
puls a la democràcia 

de la mà d’un projecte 
que suposi una millora 
real de les condicions 
de vida i de les capa-
citats de decisió de la 

majoria
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centres que ha reivindicat la vi-

persones en aquests cinc anys, 

-

teoria del valor treball i el capital 

En aquest sentit, hem portat en 
els darrers temps alguns dels més 
grans economistes crítics a nivell 

del capitalisme. Farem activitats i 

com hem arribat aquí, en quin punt 
estem i com sortim amb més orga-

pau i neoliberalisme com una 

poder promocionar la pau i re-

intrínsecament relacionades amb 
el capitalisme realment existent 
(recerca i dominació de mercats i 

-
lla els competidors, destruir actiu 
sobrant i participar en el negoci de 
la reconstrucció...), així com per 
no acabar -com voldrien la majoria 
dels mitjans convencionals- ba-
llant al so dels qui produeixen les 
guerres amb pretextos “humanita-
ris”, “contra el terrorisme”, o “per 
la llibertat”.

Abordem com a tema de caire 

la baixa dels salaris, apropiar-se 

(transports, serveis educatius, 

una línia transversal de la Funda-
ció: la de la lluita i educació per 

-

còmic No a la Guerra,  un mate-

sobre les causes de les guerres i 
el moviment per la pau, així com 
la jornada i recull Catalunya x 
Palestina per aglutinar desenes 

diversos àmbits del nostre país per 

palestí, enguany a més hem parti-
cipat en la campanya Armes sota 
control, amb les jornades: Cap 
arma més per a la guerra. Cap 
arma més per a Israel. També 

de guerra al món, quin és el paper 
-

trucció de la pau i quina és la res-

podreu llegir en breu en aquesta 
mateixa revista.

Volem participar a ampliar la visió 

i la guerra. Nosaltres, des de la 
Fundació, donem suport a aquest 

però, al mateix temps, pensem que 
no podem abandonar la crítica de 

neoliberal- com a generador de 

arrel la que cal- en darrer terme- 

descartar, si ens prenem seriosa-
ment la lluita per la pau.

-
nades que comentaves? 

Ens podríem quedar,  entre 

-

i- arran de la crisi del capitalisme 

de camins de desenvolupament- 

dels vells centres capitalistes (en 
especial els EUA i Europa), que 
hauria de ser un camí de guerra 
permanent per mantenir la domi-

interimperialistes, però com ja 
hem dit, només un desenvolupa-

La Fundació pre-
tén treballar per 
a l’articulació de 

l’esquerra social en la 
perspectiva del Front 

d’Esquerres en l’àmbit 
social i cultural

La voluntat del pro-
jecte de la Fundació 

és ser capaç de crear 
unitat de la diversitat 
a partir de buscar els 

punts en comú
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ment no capitalista pot erradicar 
la guerra.

-
ballant temes de participació i de-
mocràcia. Ens ho podries explicar 
una mica?

-

democràcia com una cosa lligada 
-

pitalisme. La veritat és que són 
tres elements no consubstancials. 
També es parla de participació 

-
gitimació de decisions.

-
mocràcia política, social i econò-
mica passa per la superació del 

-
talisme no només no són con-
substancials, sinó que són contra-

Cal impulsar un projecte de-
mocràtic que trascendeixi la 
crisi que, a parer nostre, pateix 
la tradició democràtica que es 
va originar com a alternativa al 

(ja que democràcia no és una cosa 
abstracta sinó el resultat concret 

-

per a les esquerres de recuperar 
la iniciativa política, ja que: a) la 
democràcia tal i com la coneixem, 

que acompanya la constitució 
de democràcies amb dimensió 

de classes per superar les greus 

erosionada (i ha entrat en crisi) 

neoliberalisme se suportava en la 
promesa de donar més llibertat i 

neoliberalisme aplicat ha suposat 
certament millors condicions de 
vida per a una minoria però pi-
tjors condicions de vida per a les 
majories a nivell nacional i inter-
nacional. c) En els darrers temps 

elits econòmiques, polítiques 

espectacular del neoliberalisme 

EUA i el Regne Unit), de la mà 

internacional. d) Cal donar un 
nou impuls a la democràcia de la 

millora real de les condicions de 

vida i de les capacitats de decisió 
de la majoria. La bandera per 

-

públic, que és alhora la base que 
-

on es pot desenvolupar la presa 

democràtica de decisions per a la 
majoria del poble. 

-
bits i projectes esteu treballant?

-
portant de recuperació de la 
memòria històrica de la classe 

 No podem abandonar 
la crítica de fons, 
radical, al sistema 

capitalista com a ge-
nerador de violència 

estructural

La gran clau és treball 
col·lectiu
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treballadora del nostre país, i es-

tant des de la investigació com 
-

tes sobre la Lina Odena, la Neus 

Permanent sobre Perspectiva 

Permanent sobre Perspectiva de 
-

a més de relacionar-nos amb les 

participen. Estem treballant en 
xarxa amb moltíssimes organit-

tant a nivell nacional, com es-
tatal i internacional, el que està 

 La bandera per re-
vitalitzar i aprofundir 
la democràcia és la 
reivindicaciò d’allò 

públic

Estem impulsant a més noves 

Grup de Treball sobre Immigra-
ció i un altre Grup de Treball 

nous projectes, cursos, jornades, 
treballs de recerca, iniciatives 
culturals, suport a documentals, 

i participem també en  projectes 
socials tan engrescadors i potents 

Roig o la Universitat Progressis-

que vol contribuir al desenvolu-
-

-

solidaritat internacionalista o la 

se allà on ho consideri més útil i 
lluitar pels seus drets per ser par-

les portes de la Fundació sempre 
romanen obertes.
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-
cació de weblog: diari web) és 
un diari interactiu personal (dip) 
a Internet. Un bloc està dissenyat 

article tingui data de publicació, 

escriu (blocaire o bloguista) i les 
que llegeixen poden seguir un 

editat. En cada missatge o article 

poden escriure comentaris (si la 
persona ho permet) i aquesta, al 

seu torn, donar-los resposta. Cada 

ha de tipus personal, econòmic, 
periodístic, tecnològic, educatiu, 
polític, etc. 

-
teniment de blocs que permeten, 

-

-

mitjans de comunicació de masses 
-

tants progressos de les tecnologies 

un procés revolucionari en el sentit 
literal de la paraula, de canvi ràpid 

el model tradicional dels mitjans 

era monopoli dels grans grups de 
premsa i els canals de distribució 
eren exclusivament unidireccio-

amb uns coneixements mínims 

i accessible a qualsevol lector o 

manera, serveis com el Youtube o 

-

-

El que és indubtable es que la 

més ràpida, en la mateixa pro-

creix i es consolida com a una 

-
denada i caòtica de milers de nous 

La popularització dels 
blocs personals ha fet 
possible la revolució 

dels mitjans de comu-
nicació de masses

D;6E'(G',3#T(#27##276:',(#&'#+";=(#&'#F',(;7'(#12'#'(#&'G67'6<'7#U,;N
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qualsevol persona té dret a accedir 

ni pot ser patrimoni de cap gremi, 
corporació o estat, i per aquest mo-

estar reglamentada per cap àmbit 

de les persones que exercim, molt 
sovint, de manera inconscient. Al 

realitat el poder mateix. Un poder 
que pot servir tan per sotmetre 
com per alliberar, un poder que 

que qualsevol projecte polític ha 
de prendre en consideració per 

Les característiques del nou esce-
nari dels mitjans de comunicació, 

són extremadament complexes, 
en constant i vertiginosa evolu-
ció. Els grans grups de premsa 
es troben en un procés imparable 

-

vegada més concrets i dirigits a 
públics més minoritaris i especí-

nous tipus de projectes empresa-

canals de comunicació que ens 

llunyana i propera, i a més, ens 
permeten interactuar amb el nostre 

maquinària propagandística que el 

llarg dels anys. Les anàlisis sobre 
la situació actual dels mitjans 
de comunicació coincideixen en 

en consideració: la constatació, 
cada vegada més estesa i popular, 
que tots els mitjans de comuni-
cació responen a uns interessos 
econòmics explicitats en el seu 

-
citat, i que al darrera de qualsevol 
premsa hi ha sempre, en darrer 
terme, interessos polítics amagats. 
Les evidents relacions comercials 
entre els mitjans de comunicació 
i els grans grups econòmics que 
els sostenen són el límit de qual-

periodisme. 

és una disciplina subjectiva, on 

-
lible, una quimera, un ideal, un ho-

-

rials on els continguts són creats 
i proporcionats pels mateixos 

que separava la creació activa de 
continguts del seu consum passiu. 

mitjans de comunicació obliga a 
tenir una actitud més crítica pel 

obtinguda dels blocs personals 

-

vol tema, pot ser sovint molt més 
precisa i verídica que la que poden 
proporcionar els grans mitjans de 
premsa tradicional, darrera dels 

la mateixa manera, en assumir la 
-

mació, tendeix també a tornar-se 

-

també coneguda com a univers 
de blocs, és la comunitat o xarxa 

blocaires.  Essencialment és un 
espai on es poden trobar aplegades 

blocs agrupats per criteris temàtics 

de comunicació, que sorgeix La 

-
.

Fins ara, la informació 
era monopoli 

dels grans grups de 
premsa

La nformació és una 
eina fonamental del 

poder, és en realitat el 
poder mateix
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pàgina web. Gràcies a aquesta tec-
nologia, els usuaris i les usuàries 

-

per criteris temàtics o agrupades 

-
cal, resulten imprescindibles avui 
dia. Així mateix, molts partits 
polítics han creat les seves pròpies 

-

en el mateix equip de treball, vam 

oberta i pluripartidista. El projecte 

-

alternatives de notícies que vam 
considerar oportunes.   

-

comunicació, vam decidir tirar 
endavant una nova proposta en 

-
cació a Internet. El primer pas va 

agrupés la tasca dispersa que molts 
de nosaltres ja portàvem a terme 
des dels nostres blocs personals. 

a una nova iniciativa conjunta 
per agrupar en un mateix portal 

catalana i contribuir a la creació 

Aquest projecte va ser possible 
-

dels centenars de blocs individuals 

nostre directori i en aquest sentit 
treballa com un lector de titulars 

publicats en els diversos blocs. Per 

alguna cosa més que un simple 
portal agregador de notícies de 

edités material propi i lluités per 
consolidar un equip de treball i 

es troba estructurada en quatre 
columnes. La primera columna la 
construeix la Redacció que ordena 

una introducció que desenvolupa 

aquest mateix tema a les pàgines 
webs de les i els blocaires inte-

per a ser destacats. La segona 
-

ticles, mostra els darrers articles 

automàtica, el que garanteix la 

lectores. La tercera columna, els 
-

da per seccions, que són: 

a destacar a posteriori de la seva 
publicació  

La informació dels-
blocs personals pot 
ser molt més precisa 
i verídica que la que 
poden proporcionar 

els grans mitjans

La Roigesfera actual 
aplega blocs de mili-
tants de molt diverses 
organitzacions polí-
tiques i sindicals així 
com fundacions, as-

sociacions, col·lectius 
de joves.
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publicats  

sortit publicats però que pensem 
que cal destacar relacionats o 

publicats però que pensem que 
cal destacar relacionats amb la 
resta del territori  

articles que publiquen les pàgi-
nes webs llistades de moviments 
socials  

articles que publiquen les pà-
gines webs llistades de mitjans 
alternatius  

-
blogging    

és automàtica i immediata. La resta 

-
ment per tal de garantir que articles 
essencials no passin desapercebuts 

en marxa, la valoració dels resultats 

-

desena de blocs a un centenar. La 

militants de molt diverses orga-

col·lectius de joves i persones 
independents. Un miler de lectors 

-
tura per visita són uns excel·lents 
resultats a considerar.  Tot i així, la 

per seguir vertebrant nous canals de 

-

continguts ja existents, sinó que, 

conjuntura social i econòmica 
que constitueix el moment actual, 
és més necessari que mai poder 

que és encara més important, ser 

aquest sentit, no perdem de vista 

projecte col·lectiu, amb voluntat 

la necessitat de reconeixement dels 

La Roigesfera és una 
iniciativa conjunta per 
agrupar en un mateix 

portal continguts 
de la blocosfera roja 

catalana
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Fa poques setmanes va celebrar-se 

segona trobada internacional del 

sota el títol “Crisi i alternatives 

va convertir en un punt de trobada 
-

La primera sessió de treball va 

econòmica, i de les expectatives 
que obre el seu desenvolupa-

la crisi que estem vivint. Actual-

-

produint un col·lapse conjunt del 

teoria econòmica neoclàssica, i 
de la seva penetració en el sentit 

Contràriament al que molta gent 
pensa, va dir, no hi ha cap me-
canisme automàtic que generi 
els preus, els salaris o els tipus 

-
nacions corresponen a decisions 
polítiques i a relacions de poder. 
La idea que les persones reben allò 

participació en el procés productiu 
ha de ser desterrada de la saviesa 

necessària la consolidació de nous 
paradigmes econòmics, així com 
de projectes que superin també 

intervenció, en Nadal va advocar 
per un pensament crític i lliure de 
dogmatismes, que no menystin-

imperant.

Les sessions del dissabte van 
estar dedicades a la conjuntura 

Unió Europea. En la primera, 

de la humanitat. Amb un to ambi-

magnitud només es viu una vegada 
a la vida, insinuant que la crisi pot 
ser vista com a una oportunitat per 
a les lluites anti-capitalistes. 
A continuació va prendre el re-

economista habitual en els but-
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un panorama ambivalent de la 
realitat llatinoamericana. Entre 
altres punts es va parlar dels 

-
mica regional i de la iniciativa 

de la necessària oposició a la 
instauració de noves bases mi-
litars nord-americanes. Entre 
els presents hi va haver mostres 

escepticisme en relació a alguns 
dels processos polítics que viu 

les bolivianes es basin en un mo-
del econòmic extractivista que té 

-

els nivells de desigualtat són 

A la tarda, en Gerardo Pisarello va 
obrir la sessió dedicada a la Unió 

va lamentar, ha degenerat en un 
procés que no té res a veure amb 
la solidaritat entre els pobles. Fent 

de la unió, en Pisarello va mostrar 
com el procés de construcció euro-

capital. Tots els participants a la 
sessió van coincidir a reclamar el 

La jornada va concloure amb una 
taula rodona en la que van con-

les sessions anteriors. Primer va 

veritat i la raó com a valors bàsics 

història europea que animava 

-

Per acabar, i amb un to sarcàstic i 
bromista, va desaconsellar la lec-

-
des de torns oberts de paraules. En-
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Potser el nom soni grandiloqüent 
i un xic pretensiós, però intentem 

projecte que una colla de dones 

anhels culturals, volem arrencar. 
ROIG  és el nostre color,  el color  

no restar impassibles davant la 

ni solidari, ni just, ni ecològic, 
ni humà, com voldríem. Per altra 
banda el roig representa la sang i la 

de la humanitat, roig és el petó i 
el somni.

lloc on poder-se desenvolupar i no 

tallers, actuacions, etc., sinó també 
a un espai mental, a una predis-
posició creativa que es nodreix 
del debat en comú, i que serveix 
per entendre millor la realitat en 

sobre la realitat que ens envolta 
i alhora desenvolupar  projectes 
que ajudin a la seva comprensió i 

Tu, jo, un grup de debats, un 

del costat, o tothom qui vulgui i 
estigui engrescat per participar en 
un projecte que segur no canviarà 
el món, però que hi pot  ajudar, 

Farà el que la gent i els col·lectius 

només ens caldran idees i caps i 
mans per desenvolupar-les. Pots  
venir amb la teva pròpia pro-

i alhora un aparador per donar 

debats, sopars, actuacions, tallers, 
xerrades, visites, cursos,... i tot 

Com contactar amb ROIG ?

trobar a:  associacioculturalroig@
hotmail.com

la que vivim i que, sense oblidar 

condicions per participar en la 

de la realitat, la segona és la 

prendre partit, la creació podríem 

-
tra energia no pot ser estàtica o 
merament contemplativa, cal que 

-
dora, una energia rebel i engres-
cadora, una energia constructiva i 
somiadora, una energia que sumi 
i no exclogui, una energia que 
serveixi doncs per canviar el món. 

però de ben segur engrescada tasca 
que la gent de ROIG ens disposem 
a engegar

Un col·lectiu de persones  amb 
-

ció de la nostra societat, que ens 
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A vegades el bosc no ens deixa 
-

da, un ésser col·lectiu ens impe-
deix gaudir de les individualitats. 
I les tenim aquí a prop. No ens cal 

món editorial és un altre bosc.

-
-

una realitat amagada. En aquest cas 
no era altra que la brutal repressió 

de juliol, a les terres navarreses i en 

casos que no quedarien recollits 
directament en la nova llei: el tipus 
de vida al que es van veure condem-

agrada dir ara-  algunes persones. La 

Paco Candel.

quedant emmarcats per la des-

riera de las Arenas, el riu Tort, la 

-

-

la recerca del culpable. Un culpable 
en el que es viu la paradoxa que 

medieval de la mort que iguala, ha 

pobres han pagat amb la seva vida o 

treball, els rics sempre podran tornar 

reiniciar els seus negocis o, com el 
personatge arquetípic del periodista 
vividor, tornar a la partida de pòquer 

-
neixent. Les emissores de ràdio 

-

-

una obra seva més recent: “Gentes 

guanyadores del Premi de novel·la 

-,*+2$1+$,4&!R!1+$&/01

contemplen molts dels ingredients 
del conte. Els capítols són molt 

-

de protagonistes individuals. Una 

segon pla, molt prudent: la pluja.

mosaic de personatges contraposats: 

representar el creixement de la ciu-

potencial de vivienda en la ciudad”. 
-

que han pogut travessar tots els 

precedent dels actuals subsaharians. 
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La Xina conté tots els problemes 
de la humanitat. Les solucions 
que doni la Xina als grans pro-
blemes que té plantejats seran, 

-
rarà quines solucions donarà la 
humanitat a aquests problemes. 

un viatge per una gegantina Xina 

-

el caràcter del “sistema xinés”, 
les desigualtats i erosions me-

i la situació dels treballadors 
immigrants, la qüestió del camp 
i les ciutats, la qüestió de les na-
cionalistats (en especial tibetana i 
uigur), la política exterior xinesa 

-

de La Vanguardia a la Xina des 
-

Xina. Un mundo en crisis, una 

llibre editat per Crítica on recull 

han de dir alguna cosa del món 
asiàtic i, en concret, de la Xina. 

assumptes tractats, esmentats 
més amunt. Cal remetre el lec-

text. Per animar-lo a emprendre 
aquesta tasca, hi ha alguns ele-

-

-
trica ni colonial. Una crítica a 

occidentals, que és extensible als 
diplomàtics i periodistes que se 
les veuen amb els temes xinesos. 

-

que a casa són premiats per la seva 
docilitat amb el poder quan parlen 

-

en aquell gran país. Els que el 
seguim a la premsa diària, ara 
com a corresponsal a Berlín, 

no sovinteja basada en una pers-

amplíssima i en un treball pe-
riodístic de camp, que li permet 

-
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sinó la comprensió de realitats 

se a diverses qüestions plenes de 

a la Xina, que és ben certa, tant 

moviment obrer independent. El 

és alhora un gran banc de proves 

petites i mitjanes en el terreny 
polític- i la societat civil en cons-

desequilibris socials, ambientals 
i territorials, en especial entre 

-

considerables per millorar la vida 
al camp i impulsar noves pautes 
de desenvolupament, des de la 

provocats pel creixement no són 

sostenibles a mig termini. La de-
-

el manteniment de la seva moneda 
protegida del mercat internacional 
i els plans de canvi a un model de 
desenvolupament endògen esti-

economia exportadora de valor 

- Una visió històrica que vol en-
tendre els canvis, però també les 

molt particulars del temps, el poder, 
el món i la societat. És en aquest 

-
tres qüestions. Un exemple que em 

tenim és el tema de la democràcia a 

de llibertats i democràcia que hau-
ria suposat el retorn a la sobirania 

colònia britànica sense cap con-
cessió democràtica cap als seus 

de decisió -limitada- dels hong-

la seva història. 

-

i autores que solventment ens 
poden ajudar a entendre qüestions 

com a corresponsal a Rússia i a la 
Xina en moments clau de la història 

privilegiada per narrar i explicar els 
grans canvis. Tot això el converteix 

 



Jotaeme, 
la joventut del comunisme


