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Podem ser sobirans?

Tots els pobles de la terra són
iguals des del seu naixement,
tots els pobles tenen dret a
viure, a ser lliures i feliços
-Ho Chi Minh
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EDITORIAL

Sobirans?

P

odem ser sobirans? En el present
monogràfic hem volgut plantejar
aquesta pregunta sense embuts essent
la de la sobirania, una de les qüestions
fonamentals del darrer cicle polític a
casa nostra. Una qüestió que ha donat per rius de tinta, i que
ha articulat un moviment polític que si bé passa per moments
de flaquesa, no deixa de ser dels més potents del continent en
termes progressistes. La de la sobirania, però, no és només una
problemàtica que es trobi darrere de la crisi política i social que
viu Catalunya. En el moment que ens posem a indagar, hi veiem
la seva petja darrere dels conflictes que es troben sacsejant el
continent europeu. El Brexit, el vot popular a Trump o Le Pen,
l'ascens de la Lega... Són fenòmens que remeten a una voluntat
de «recuperar» el control d'una economia desballestada i d'unes
institucions totalment doblegades a interessos aliens als de la
«nació», que ha passat de ser el repositori de la voluntat general
a una closca buida o, pitjor, un dispositiu retòric ple de continguts excloents contra els de fora (i a vegades, alguns de dins). El
«sobiranisme», doncs, a diferència de la qüestió a Catalunya, es
vesteix de bru en molts indrets d'occident.
En el cas d'Europa, parlem de les institucions europees,
inflexibles davant les expressions més clares de la sobirania
nacional, com l'expressada per l'OXI grec de 2015 o per un Brexit
del qual se'n volen fer repetir uns resultats gens solidaris amb
els interessos mancomunats de la City de Londres i el Banc Central Europeu. Què suposa avui vindicar la sobirania i rebutjar el
paradigma de la globalització neoliberal?
Aquesta qüestió és encara més rellevant quan la pregunta
suposa autèntics maldecaps per una esquerra europea totalment
desorientada al respecte; ben capaç de coincidir amb els interessos del poder financer davant els corrents de fons que expressen
aquest malestar. El malestar d'una democràcia segrestada pels
mercats i d'un Estat impotent a les demandes i clams desesperats de les classes populars colpejades per una crisi que ha
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imposat escassetat, privació, precarietat i misèria com una nova
normalitat en la qual sobreviure sense alternativa.
Així doncs, la pregunta amb la qual obríem aquesta breu
nota editorial i amb la que hem volgut batejar aquest segon
número de Catarsi, es realitza amb tota la intencionalitat avui
dia: podem ser sobirans? Si bé Jordi Mundó deixa clar que a
través de les tortuoses transformacions polítiques i socials de
l'època moderna la «sobirania» finalment acaba vinculant-se a la
«nació», durant el segle xx ha sigut a través de la lluita feminista i decolonial que s'ha aconseguit acabar amb la diferenciació
entre subjectes actius i passius en l'exercici dels drets polítics,
acabant amb les restriccions d'accés al sufragi d'àmplies capes
de la població; de la mateixa manera que ho va aconseguir el
moviment obrer amb l'establiment del sufragi universal durant
el segle xix.
Tanmateix, però, en ple segle xxi veiem que l'exercici de la
sobirania no és només (de fet, no ho ha sigut mai) una qüestió
formal, un simple enunciat en un paperot on hi resi «Constitució». Si ja Robespierre advertia del fet que tan sols a partir
d'assegurar l'existència material (és a dir, la vida, avui greument
amenaçada pel capitalisme depredador) els individus poden arribar a ser autènticament lliures i sobirans, ens hem de plantejar
si avui dia disposem d'un accés igualitari a uns recursos cada cop
més escassos, no només per la seva finitud, que també, sinó per
l'acaparament en mans d'una minoria restringida que en termes
de riquesa ha doblat els seus ingressos a costa de l'explotació
i condemna a l'escassetat a una bona part de la població del
planeta.
Ser sobirans implica poder decidir en aspectes materials
ben concrets que ens obliguen a concloure que, com plantejava Ellen Meiksins, capitalisme i democràcia són dos elements
que es repel·leixen com oli i aigua. Aquests aspectes els abordem
distintament al llarg d'aquest monogràfic, amb la voluntat de
plantejar la qüestió de la sobirania des de tots els fronts que ha
d'entomar l'esquerra avui dia: Des de l'articulació d'un relat i estratègia nacionals, en sentit ampli, fins als aspectes concrets del
canvi climàtic, l'era digital i la gravíssima incapacitat dels Estats
de disposar d'uns recursos encotillats per la deutocràcia.
Podem ser sobirans? Sí, però depèn de nosaltres. Q
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De què
parlemquan
parlem
de república?
Per David Casassas
Il·lustració Pep Boatella

Des d’Aristòtil als jacobins i fins
els nostres dies, el concepte
de República fa referència a
quelcom més que simplement
una determinada forma de govern
diferent a una monarquia.

P

arlar de república no pot equivaldre
a caure en el pensament màgic o a
alimentar mitologies remotes: ni illes
distants ni futurs vaporosos. Parlar de
república ens obliga a pensar i practicar la llibertat. Aquí i ara. Però no de qualsevol
manera. Parlar de república exigeix copsar i posar
en circulació la particular noció de llibertat que la
tradició republicana ha manejat i maneja.

11

Parlar de república exigeix copsar
i posar en circulació la particular noció
de llibertat que la tradició republicana
ha manejat i maneja
La primacia de la llibertat

Allò que és central en la tradició republicana és
una idea de llibertat definida d’acord amb les
condicions materials i simbòliques d’existència
d’individus i grups. S’és lliure en la mesura que
es gaudeix d’independència personal. Òbviament,
això no vol dir que la pràctica de la llibertat ens
hagi de conduir a aïllar-nos com àtoms dispersos
en un món gasós, sense estructura; més aviat
significa que ens cal gaudir d’independència
socioeconòmica per anar teixint, sense servituds,
una interrelació, una interdependència respectuosa amb l’autonomia de totes les parts.
Aquest és el cor de la noció de llibertat republicana, que trobem ja en Aristòtil i que arriba fins
Marx i els socialismes i que, després, ben recentment, certs filòsofs anglosaxons -Skinner i Pettit,
entre d’altres- recullen quan ofereixen la noció
de «llibertat republicana com a no-dominació».
Segons Skinner i Pettit, un actor o conjunt d’actors
és lliure quan no és interferit de manera arbitrària
i, a més, viu en un escenari social i institucional que
garanteix l’absència de la mera possibilitat de ser
interferit de manera arbitrària. No es tracta només,
doncs, de no ser interferits -al cap i a la fi, l’esclau
de l’amo bondadós i empàtic pot viure sense ser
interferit arbitràriament, però no per això deixa de
ser esclau-; es tracta també de no ser interferibles,
és a dir, de gaudir d’una posició d’invulnerabilitat
social que permeti mantenir-se lluny del pes de
possibles capricis aliens a nosaltres que se’ns
puguin imposar pel fet de trobar-nos immersos
en relacions de poder de caràcter asimètric.
Però aquí també cal desfer-se de tota possible abstracció metafísica. Una de les aportacions
més rellevants d’Antoni Domènech, un filòsof
que ens ha deixat recentment i que ens ha dotat
d’esquemes d’anàlisi als quals molts recorrem per
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pensar l’emancipació social, rau en l’exhortació
a preguntar-nos què fa materialment possible
aquesta (idea de) llibertat fonamentada en la independència socioeconòmica. Doncs bé, si fem un
rastreig de la defensa teòrica i de la lluita política
per la llibertat republicana, ens trobem sempre
amb la mateixa realitat: la propietat. Ras i curt:
no hi ha llibertat sense propietat. Faig referència
aquí, òbviament, a una «propietat» entesa en un
sentit molt ampli, que transcendeix la mera tinença
d’un títol de propietat jurídicament segellat que
puguem portar a la butxaca. Del que es tracta aquí,
doncs, és de pensar la «propietat» com el control
individual i/o col·lectiu d’un conjunt de recursos
materials i simbòlics que ens converteixin en
persones capaces de superar allò que Philip Pettit
anomena «l’examen de la mirada»: ¿comptem amb
la capacitat d’aguantar l’esguard d’altri sense haver
d’ajupir el cap perquè resulta que depenem materialment i/o simbòlica d’aquestes instàncies alienes
a nosaltres? ¿Podem, a partir d’aquí, dir i decidir
quin món aspirem a anar emmotllant?
És per tot això que cal insistir sempre en
la diferència entre la llibertat republicana i la
noció liberal de llibertat. Fins el segle xix ningú s’atreveix a fer el supòsit que aquell que, per
exemple, es veu forçat a vendre la seva força de
treball per sobreviure pot ser un individu lliure.
Per què? Perquè a aquesta persona li manquen els
recursos el control dels quals li permetria pensar
altres formes de treball i de vida, potser també
amb altres persones. En canvi, la definició liberal
redueix la noció de llibertat a la categoria de
mera igualtat davant de la llei. Aquesta mutació conceptual la va portar el liberalisme, que
s’articula arran de la derrota de l’ala esquerra de la
Revolució Francesa. Abans del segle XIX -i això inclou autors posteriorment i falsàriament vinculats

al liberalisme, com Locke, Smith o Kant-, s’assumia
sempre la importància d’unes condicions materials i simbòliques perquè la llibertat fos efectiva.

Republicanisme oligàrquic i republicanisme
democràtic

Ara bé, segons el republicanisme, qui estava i està
cridat a ser lliure? Quins grups socials? Aquesta pregunta ha estat objecte d’una gran varietat
de respostes. Per una banda, hi ha hagut lluites
polítiques i dissenys institucionals obertament
democràtics, en el sentit que han establert que
les dones, els immigrants, els pobres, etc. també
havien i han de ser inclosos al demos i, per tant,
també han d’esdevenir ciutadans i ciutadanes
lliures. Per tal d’assolir-ho, aquestes formes de
republicanisme democràtic han aspirat i aspiren a
garantir políticament recursos del tipus que sigui
per tal que aquesta gent -tota aquesta gent- pugui
gaudir d’aquesta condició d’independència personal socioeconòmicament fonamentada.
Però això no vol dir que no hi hagi hagut
altres tipus de republicanisme de caràcter oligàrquic que hagin partit del supòsit que només cal
que siguin lliures aquells que hagin nascut ja amb
recursos materials i simbòlics garantits -normalment, homes propietaris-. I no passa res -afirma
el republicanisme oligàrquic- si ets una dona, un
esclau, un immigrant o un pobre sense recursos:
senzillament, no ets lliure. Fi de la història. Doncs
bé, quan, això, no ho problematitzem políticament,
quan aquesta «solució» ens satisfà, optem per formes de republicanisme sense ambició democratitzadora: és per això que parlem de republicanisme
«oligàrquic» o «antidemocràtic».
Però resulta interessant observar que, sigui
quin sigui el tipus de republicanisme davant del qual
ens trobem, democràtic o oligàrquic, el vincle entre
llibertat i control de recursos no es trenca mai. En

canvi, la tradició liberal ens diu que si tenim un
document d’identitat que s’abstingui d’especificar
la nostra condició d’esclaus, de serfs, de plebeus
o de xusma, automàticament ens convertim en
homes i dones lliures: suposadament, vivim en un
món amb isonomia, és a dir, amb igualtat davant
de la llei, i això -i només això- és el que ens cal per
poder dir que menem una vida lliure. En resum, el
liberalisme assumeix que som lliures amb independència de les condicions materials i simbòliques

El liberalisme té un problema
conceptual majúscul i, a sobre,
irresoluble: el gruix del seu cos
doctrinal descansa sobre una
gran ficció jurídica
d’existència d’individus i grups. I això, senzillament, no és cert: aquestes condicions no són suficients, però sí que són estrictament necessàries per
al gaudi de nivells rellevants de llibertat efectiva.
El liberalisme, per tant, té un problema conceptual
majúscul i, a sobre, irresoluble: el gruix del seu cos
doctrinal descansa sobre una gran ficció jurídica.
Dit això, com hem de definir una república?
Una república és una comunitat política, un espai
públic on podem trobar-nos no tant com a «iguals»
en el sentit que tots comptem exactament amb la
mateixa quantitat de recursos, sinó com a «iguals»
en el sentit que tots puguem controlar conjunts rellevants de recursos que ens dotin d’independència
personal per anar teixint la nostra interdependència en condicions d’absència de dominació. És per
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això que, al món liberal, malgrat que s’hagi emprat
sovint el terme «república», ha estat molt difícil
constituir repúbliques efectives. Pensem en l’actual
República Francesa o en la República d’Haití. Si ens
ajustem a la definició de llibertat republicana que
hem analitzat, haurem de concloure que ambdós
règims tenen molt poc de «república». La República Francesa, com l’haitiana, poden rebre aquest
apel·latiu, però en cap cas poden ser considerades
«repúbliques». No acullen una monarquia -això

conseqüència de vincles de dependència. Tenim
república, doncs, quan tenim conjunts de persones
equipades amb conjunts de recursos tan diversos
i canviats com faci falta, però que s’estimin suficients per convertir-se en condició de possibilitat
de l’exercici efectiu de la ciutadania. Si llencem per
la borda aquest vincle entre llibertat i recursos,
no hi pot haver república de cap tipus, encara que
haguem aixecat dissenys institucionals que portin
aquest nom. Allò que hi pot haver és altres tipus
de règims i organitzacions polítiques que caldrà
caracteritzar d’una altra manera.

Tenim república quan tenim
conjunts de persones equipades
amb conjunts de recursos tan
diversos i canviats com faci falta,
però que s’estimin suficients
per convertir-se en condició de
possibilitat de l’exercici efectiu
de la ciutadania

Cavalls de Troia per a la reconquesta popular
de la república (o per què una modernitat
republicana-democràtica és encara possible)

és ben cert-, però hi ha una quantitat ingent de
ciutadans -ciutadans?- mancats de les condicions
materials i simbòliques que es necessiten per
gaudir d’una existència lliure -i tampoc no hi ha
la menor intenció que les coses deixin de
ser així-.
Tot això, per cert, posa de manifest que la
història de la devaluació dels conceptes polítics és
llarguíssima i perillosa. Tenim república -i això no
es pot desaprendre- quan tenim conjunts d’actors
socials que, com diria Pettit, es poden aguantar
la mirada sense haver d’abaixar el cap com a
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Aprofundim ara en la història de la devaluació dels
conceptes polítics. Per què la idea de república −i el
republicanisme com a cos doctrinal− ha estat entesa
sovint, a Europa i a les Amèriques, com un projecte
obertament liberal? Què ha generat aquest transvasament conceptual i semàntic? En bona mesura,
això forma part d’una història fosca, gairebé negra:
la història de l’entrega, per part dels moviments
emancipatoris contemporanis, de conceptes que els
pertanyen i de què acaben desfent-se per oferir-los
en safata de plata al camp polític antagònic. No en
va aquesta història és també la història de la rebuda festiva de tots aquests conceptes i institucions
per part de les oligarquies. Pensem, novament, en
la noció de república, de la qual el liberalisme s’ha
apropiat al preu de buidar-la de contingut, però
pensem també en altres conceptes i institucions,
com ara «el mercat»: és innegable que els mercats
poden allotjar relacions socials obertament opressores i descivilitzadores -coneixem prou bé la sagnant història de molts mercats capitalistes-, però
els mercats poden també ser tota una altra cosa.
Però l’oligarquia liberal s’apropia de la noció de

mercat −i també, òbviament, de la de «llibertat»,
« mercat» o «lliure mercat»− i llança la següent asseveració: «les esquerres són la gent de la igualtat,
d’allò comú, etc. Nosaltres, en canvi, som la gent
de la llibertat, començant per la llibertat al mercat». En aquest punt, el més greu de l’assumpte
és que les esquerres, els moviments emancipatoris, que és clar que són «els de la igualtat i allò
comú» -entre altres coses-, han tendit històricament a acceptar aquest relat i han caigut a la
trampa, en una gran trampa. Perquè les esquerres, els moviments emancipatoris moderns i contemporanis també són els de la llibertat -fins i tot,
els de la llibertat al si dels mercats-, sempre i quan
aquesta llibertat es defineixi de forma robusta i
substantiva. Ben mirat, la història de l’apropiació
indeguda de la noció de llibertat, de lliure mercat
i, finalment, de república per part de l’oligarquia
és, també, la història de la neciesa, de la gravetat
de tot un enfilall de regals conceptuals i institucionals-organitzatius per part de les esquerres a les
dretes, a les elits dirigents.
Tot això equival a dir que les oligarquies liberals han guanyat una batalla conceptual i material
que els ha permès emparar-se del govern de la modernitat. I ho han fet -cal insistir-hi- emprant conceptes i pràctiques que sempre havien format part
de les tradicions emancipatòries. I aquí comença la
tragèdia: avui -però tot això ve ja de lluny-, davant
d’aquest ús pervers de tots aquests conceptes i
pràctiques, uns conceptes i pràctiques que, conduïts pels moviments populars, haurien estat una
altra cosa i haurien anat donant a llum un món ben
diferent, resulta que ens horroritzem i els refusem.
Quina concessió més absurdament onerosa! En
definitiva, es poden fer dues coses. La primera és
abandonar la lluita per la república, per la llibertat,
per mercats no depredadors, fins i tot per la representació política: vist que el liberalisme ha fet de

Les esquerres, els moviments
emancipatoris moderns i
contemporanis també són els
de la llibertat -fins i tot, els de
la llibertat al si dels mercats-,
sempre i quan aquesta llibertat
es defineixi de forma robusta i
substantiva
tot això quelcom poc desitjable, optem per rebutjar-ho. L’altra opció és mantenir les posicions i tractar d’explicar per què només des d’una perspectiva
popular i emancipatòria, republicana-democràtica,
es pot dotar aquests conceptes i institucions de
veritable contingut substantiu. Sens dubte, aquesta
segona opció resulta interessant i prometedora
tant des del punt de vista de la història de les idees
com des del de la lluita per una hegemonia cultural
i política que afavoreixi els interessos de les classes
populars. És per això que resulta crucial tractar
d’entendre què significaven aquestes pràctiques
i conceptes abans de triomf del capitalisme que
hem conegut.
Si analitzem amb deteniment els textos de
Maquiavel, de Harrington, de Jefferson, de Smith o de Kant, entre molts altres, ens adonem de
seguida que no tenen res a veure amb el tipus
d’organització de la modernitat amb la qual ens
hem trobat. És per això que es fa necessària una estratègia «troiana» d’infiltració al cor de les tenebres
del llenguatge -i de la praxi- liberals que ens ajudi a
descobrir i afirmar que el rei va despullat; que quan
el liberalisme parla de «llibertat», de «democràcia»,
de «representació», de «mercats», fins i tot d’«esfera
privada», etc., ho fa pervertint el sentit que les
classes populars i els pensadors que van saber
sintetitzar les seves aspiracions −entre ells, els que
acabo de citar− van voler donar a aquestes realitats
a les albors de la «gran transformació» que ens va
portar el món contemporani. No té sentit resignarse a acceptar l’operació de buidatge de contingut
que el liberalisme ha dut a terme. Convé restaurar
el sentit original que aquests conceptes i institu-
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cions portaven de la mà. D’això depèn la fortalesa
de molts dels projectes emancipatoris que ens
puguem donar (per) a l’actualitat.
Insisteixo: aquests conceptes que associem
als «grans pensadors» sintetitzaven veritables
lluites populars. Locke, Kant, Smith i Robespierre no van inventar res de res, o ben poca cosa.
Locke, Kant, Smith i Robespierre, entre d’altres,
posseïen ments brillants que van saber destil·lar
amplis moviments polítics i socials de l’època,
moviments que també van saber projectar cap a
la modernitat amb la intenció de desplegar ordres
republicans molt més inclusius que allò que ha
suposat el capitalisme realment existent. Però
l’aparell mediàtic de l’oligarquia és molt potent
-també l’aparell mediàtic de l’acadèmia encarregada de fer apologia del capitalisme-, raó per la
qual, a més de desfigurar l’anàlisi de tots aquests
autors, ha assolit construir, en clau burgesa, elitista, unes idees de república i de democràcia buides
de contingut. Per totes aquestes raons, resulta
profundament erroni que parlem de la «república burgesa» o «liberal» i tractem d’oposarnos-hi. No té sentit oposar-se a la «república
burgesa», senzillament, perquè aquesta república
no existeix. Allò que sí que té sentit, en canvi, és
disputar a la burgesia, a les elits, la idea mateixa
de república, bo i recordant que un ordre republicà és quelcom altament exigent que va molt més
enllà, en termes materials i institucionals, d’allò
que ofereixen aquells règims liberals que aquestes
oligarquies han decidit anomenar −de manera
falsària, insisteixo− «repúbliques». La «república
burgesa» no existeix, senzillament, perquè en ella
s’elimina el nexe d’unió entre llibertat i control
de recursos, nexe que ja s’ha vist que la noció republicana de llibertat i de ciutadania fa seu i situa
sempre al centre. En altres paraules, és sempre
preferible trobar-se amb un pensament desacom-

16

plexadament conservador o elitista que parli
sense embuts i ens digui que «aquí hi ha dirigents
i dirigits, que aquells que han nascut propietaris
o acabalats estan cridats a dirigir, i als que han
nascut pobres els toca callar i obeir». Pot ser una
afirmació salvatge, però és molt més sincera i honrada que l’acte liberal d’alimentar mites segons els
quals «aquí no hi ha dirigents i dirigits, atès que
tots som iguals davant de la llei». Quan ens decidirem a desemmascarar aquesta gran operació de
cosmètica i confusionisme intel·lectuals i polítics?
Per tant, davant d’una estratègia merament
numantina, de «simple» resistència al voltant
dels conceptes d’igualtat i de comunitat -i d’ajuda
mútua, i d’autogestió, etc.-, conceptes que les
tradicions emancipatòries sempre han abraçat,
convé pensar seriosament l’opció de nodrir
aquesta estratègia troiana que, sense deixar
de banda els valors típicament associats a «les
esquerres» −sens dubte, es tracta de quelcom que
no ens podem permetre−, intenti inocular el virus
democràtic-popular als conceptes i institucions
de què la dreta, a cavall de l’imaginari liberal, s’ha
apropiat. Hi ha república a França? I a Haití? I
a Xile? I a Sud-àfrica? En el sentit d’«absència
de monarquia», potser sí que n’hi ha; però en el
sentit de presència d’una societat civil composta per individus i grups socioeconòmicament
apoderats i, per tant, capaços d’articular una
interdependència realment desitjada per totes
les parts, la república, a França, a Haití, a Xile i
a Sud-àfrica, com a tot arreu, brilla per la seva
absència. ¿És possible que hagi arribat el moment d’organitzar-nos per pensar i practicar una
república materialment substantiva i socialment
inclusiva, democràtica, a França, a Haití, a Xile,
a Sud-àfrica i a tots els territoris on processos
constituents de caràcter popular apuntin al seu
desplegament? Q
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Sobirania, un
concepte modern
Per Jordi Mundó

El concepte de sobirania neix en un context molt
diferent a l’actual, però les lluites populars l’han
ressignificat fins al punt que no podem pensar la
vida política i social sense ell.

L

a noció de sobirania és fonamentalment històrica i ha acabat tenint un
abast mundial. És històrica, perquè
primerament sorgí de solucions
pràctiques −polítiques i jurídiques–a
finals de l’Edat Mitjana i principis de l’Era Moderna, que de seguida van ser articulades per
formulacions teòriques i filosòfiques que pretenien conferir-li legitimitat. I ha acabat essent un
concepte universal, perquè el món d’avui és el
dels estats sobirans, que es desplega en una doble
dimensió: cap enfora, tot Estat és formalment
independent per a prendre decisions i arribar a
acords amb d’altres Estats, i té plens poders sobre
la seva jurisdicció territorial, supeditat només a
les condicions dels tractats internacionals en què
voluntàriament ha concorregut; cap endins, en
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tot Estat internacionalment reconegut hi ha un
poder suprem, que no està subordinat a cap altre.
En el món d’avui, és objectable que aquesta
definició clàssica de sobirania basada en la independència i la supremacia tingui una correlació
empírica clara: en el capitalisme finançaritzat
contemporani, els oligopolis econòmics transnacionals disputen diàriament als Estats la seva
sobirania efectiva. Però tampoc no pot negar-se
del tot que la sobirania estatal continua essent la
gramàtica de la legitimitat i la legalitat amb què
encara s’articulen moltes de les relacions de poder
del món d’avui, cap endins i cap enfora. Com que el
significat del concepte de sobirania ha anat mutant
històricament, en el que segueix resseguiré el
recorregut que va des de la sobirania absoluta fins
a la sobirania popular.

Abans de la sobirania

En el món medieval, l’Església de la cristiandat
llatina i el poder polític constituït eren realitats
gairebé inextricables. El raonament polític era
indissociable de la fonamentació religiosa, que
legitimava tota autoritat temporal o espiritual.
Un rei era en part una autoritat religiosa, el papa
era en part una autoritat política. Encara que amb
interrupcions, regna i ecclesia foren dos elements
d’una sola teocràcia que s’expandiren per Europa durant diversos segles. Políticament era una
realitat molt complexa, amb regnes que tenien
poblacions heterogènies, sovint territoris no
contigus, sistemes judicials fragmentaris i superposats, i amb governants que tenien graus de
poder variables. Per exemple, després del 1460,
a Dinamarca governava un rei hereditari a Copenhaguen i territoris circumdants, el qual era alhora
només duc electe al ducat de Schleswig-Holstein.
O els reis germànics de Prússia, que eren monarques absoluts a Königsberg, mentre que a Berlín
només eren vassalls imperials del Sacre Emperador Romà. Els reis suecs foren monarques absoluts
a Suècia, però després de la Pau de Westfàlia també foren súbdits del Sacre Emperador Romà en els
territoris acabats de conquerir del món germànic
septentrional. Els regna, grans o petits, no eren
independents ni suprems, ni eren tampoc Estats
o nacions. Com a autoritats intermèdies, els reis
rivalitzaven amb quatre grans grups d’autoritats:
la principal era l’Església, que incloïa el papa, però
també els administradors clericals a Roma i els
representants territorials (cardenals, arquebisbes,
bisbes,...), alguns dels quals tenien un rol destacat
com a funcionaris reials a cada regne; el segon poder amb què competien era la noblesa feudal, que
governava els feus locals i que, en conjunt, conformava la classe dirigent, sovint amb capacitat de
qüestionar i resistir l’autoritat reial; el tercer rival

El significat del concepte de
sobirania ha anat mutant
històricament, des de la
sobirania absoluta fins a la
sobirania popular.

eren les autoritats locals (communitates), molt
sovint de ciutats i gremis, que podien tenir poder
autònom; finalment, externament, els reis competien amb altres monarques.
La reclamació que al segle xiv feren alguns
propagandistes monàrquics, argüint que cada rei
en el seu territori havia de ser emperador del seu
regne (rex in regno suo est imperator regni sui),
acomboiava una potencial reclamació de sobirania.
També hi havia una proposta de sobirania latent en
Dante Alighieri quan advocava per una monarquia
universal que suprimís la successió inacabable de
guerres entre regna per adreçar-se cap a una pacífica civilització humana (umana civiltà); o en Marsili
de Pàdua, quan defensà la constitució en cada regnum d’una autoritat purament secular i basada en
el dret positiu, que tindria l’exclusiu control sobre
els seus propis afers. Nogensmenys, per a Maquiavel, el príncep havia d’alliberar-se de la dependència eclesial, atès que la política sovint requereix
la desobediència dels ensenyaments morals del
cristianisme. Tot i ser acusat de servent del diable
per molts pensadors cristians, Maquiavel advocava pel realisme i la racionalitat en la presa de decisions institucionals, que incloïa la previsió de
les febleses dels governants (i dels governats), i
no pas la seva negació dogmàtica arrecerada rere
una falsa autoritat d’origen diví. A les repúbliques
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renaixentistes de Florència i Venècia s’articulà un
sentit nou de l’autoritat que va acabar confluint
amb el posterior concepte de sobirania.

Sobirania absoluta i el dret diví dels reis

Les paraules «sobirà» i «sobirania» són modernes. Les realitats polítiques a què responen, també.
Tenen a veure amb el llarg procés secular (encetat
els segles xv-xvi) pel qual els prínceps i monarques

El raonament polític era
indissociable de la fonamentació
religiosa, que legitimava tota
autoritat temporal o espiritual.
Un rei era en part una autoritat
religiosa, el papa era en part una
autoritat política.
europeus aconseguiren, cap amunt, treure’s de
sobre el poder imperial decadent del Sacre Imperi
Romanogermànic i el poder imperial politicoespiritual del papa de Roma; i, cap avall, sotmetre
diferents barons i poders feudals reafirmant (a
vegades en aliança amb la democràcia municipal
tardomedieval, les viles i els burgs, i els llogarets
comunitàriament organitzats) el seu monopoli de
la força en un territori concret. El poder de declarar la guerra i acordar la pau va acabar concentrat
i monopolitzat en mans dels reis, i configurà un
entramat modern de relacions internacionals que
s’allunyava de l’ius gentim (dret de gents) romà.
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La Reforma protestant va comportar que
el rei substituís el papa com a cap de l’església
nacional, que va esdevenir l’església de la corona
i del reialme. I la Contrareforma catòlica va imitar
la reforma protestant: el canvi va comportar posar
en joc, o redescobrir, noves idees d’autoritat en
què l’Estat monopolitzava tota l’autoritat legal i
incorporava un sobirà amb un dret legítim de
governar sobre els seus subordinats sense la interferència d’emperadors, barons o altres prelats,
tant cap enfora com cap endins del país. Un dret
absolut. En molts casos, el rei afirmava que governava per dret diví. Era presentat com l’única autoritat, el representant de Déu a qui els súbdits devien una obediència quasi religiosa. El governant
decidia la religió del reialme, i per tant la dels seus
súbdits (literalment, cuius regios eius religio). A Anglaterra, un cristià automàticament esdevenia un
anglicà, i a Dinamarca i Suècia, un luterà. El 1534,
el rei Enric viii d’Anglaterra va sol·licitar i obtenir
del parlament una Act of Supremacy, que atorgava
al rei i al seus successors la condició de caps de
l’església d’Anglaterra i la immunitat respecte del
«dret estranger» i d’«autoritats estrangeres», molt
particularment amb relació a les lleis i autoritat
del cap de l’Església de la cristiandat llatina, el
papa. La llei exemplifica el significat de la sobirania
absoluta: «Queda aprovat per aquest Parlament
(...) que el rei, el nostre senyor Sobirà, així com els
seus hereus i successors, reis d’aquest regne, ha
de ser acceptat i reconegut com l’únic Cap Suprem
a la terra de l’Església d’Anglaterra anomenada
Ecclesia Anglicana. (...) El nostre senyor Sobirà,
els seus hereus i els seus successors, (...) tindran
tot el poder i autoritat (...) per a castigar, reprimir, redreçar, reformar, ordenar, corregir, frenar
i rectificar toma mena (...) d’errors, heretgies,
abusos, faltes, menyspreus i crims». Una afirmació
de sobirania que propicià el judici que va acabar

amb pena de mort per a Tomàs More, antic Lord
Canceller d’Anglaterra i conseller d’Enric, el qual
es va negar a prestar un jurament que es basava
en reconèixer la nova autoritat legal del rei en matèria de religió. Però la reforma anglesa no consistí
només en un conflicte entre les esglésies de Roma i
Anglaterra, sinó sobre un assumpte més fonamental: fou una confrontació entre una concepció de
la vida pública organitzada d’acord amb una base
teologicopolítica cristiana cosmopolita i una altra
construïda sobre les bases d’un regne autònom. La
Reforma té molt a veure amb la sobirania perquè
no s’instituí amb el dret canònic, sinó mitjançant
decrets reials i lleis parlamentàries.
La teoria política de la sobirania fou exhaustivament explorada per Jean Bodin en la seva obra
Les six livres de la République (1576). En comptes
de ser una reflexió sobre la respublica christiana,
consistí en un tractat i llibre de consells sobre
l’Estat monàrquic francès, entès com un sistema polític autònom i autoregulat. Fent servir
un argument demolidor de l’herència medieval,
Bodin sosté que «resulta el més convenient per a
la preservació de l’Estat que els drets de sobirania
mai no puguin concedir-se a un súbdit, i encara
menys a un estranger, perquè fer-ho equival a
donar peu que el beneficiari pugui convertir-se en
el sobirà». A la mateixa època, hi ha altres exemples ben reveladors del floriment de la sobirania.
A la Pau d’Augsburg (1555), els luterans i catòlics
germànics acceptaren la doctrina que sostenia que
la confessió religiosa ja no era un fonament vàlid
per a la intervenció militar: l’Estat sobirà tenia
preeminència en assumptes de guerra. La revolta i
secessió holandesa (protestant) del poder espanyol (catòlic) a Holanda (1585) es va presentar com
l’afirmació reeixida del dret de revolta particular
contra la monarquia universal. Però segurament el
moment que condensa millor l’abast de la trans-

La Reforma té molt a veure amb
la sobirania perquè no s’instituí
amb el dret canònic, sinó
mitjançant decrets reials i lleis
parlamentàries.
formació institucional cap a la noció de sobirania
fou el de la Pau de Westfàlia o Tractats de Münster
i Osnabrück (1648). Aquests tractats van significar un pas decisiu en el procés d’eliminació de
l’autoritat papal sobre els afers internacionals i van
suposar el reconeixement dels estats d’Europa,
tant catòlics com protestants, com a entitats independents. Una transformació que quedà completada amb el Tractat d’Utrecht (1713), que va cloure
la Guerra de Successió Espanyola i va confirmar
que en afers internacionals prevaldrien l’equilibri
de poder i els estats nacionals per sobre dels drets
dinàstics. Després de Westfàlia, ja predomina la
màxima sobiranista rex est imperator in regno suo
(això es, el rei és el poder suprem en el seu territori). El papa Innocenci X s’hi oposa frontalment
a la seva famosa butlla Zelo domus Dei (1650), on
vilipendia el consens de Westfàlia amb els epítets
de «nul, vacu, invàlid, inic, injust, condemnable,
reprovable, insà i per sempre més mancat de
significat». Però la minva del poder papal quedà en
evidència quan una disputa entre el rei Lluís XIV
de França i el papa Alexandre VII, que va involucrar un enfrontament entre els guardes papals
i l’ambaixador francès el 1662, es va resoldre el
1664 amb la humiliant capitulació del papa, que va
haver d’enviar un emissari a París a expressar el
seu lament per haver ofès la dignitat i honor del rei
–del sobirà absolut.
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Sobirania popular

És clar, doncs, que el concepte de sobirania és modern. Però també convé posar de manifest que les
diferents formes de teoritzar políticament i iusfilosòfica aquestes realitats foren menys «modernes»
del que sovint se suposa. Fins i tot un defensor tan
extremista de la sobirania absolutista monàrquica (i
tan autoconscientment «modern») com Hobbes va
recórrer, per a fer-ho, a velles idees antirepublicanes de la Mediterrània antiga: en el seu auctoritas,
non veritats facit legem (és l’autoritat, no la veritat, la que fa les lleis) –com, abans, en els princeps
legibus solutus (el príncep no està sotmès a les lleis)
dels teòrics al servei dels principats absolutistes
renaixentistes italians– hi ressona l’ideal imperial
romà del governant suprem que encarna la llei o lex
animata (i, abans, de l’ideal hel·lènic postalexandrí
dels nomoi empsychoi, els autòcrates que encarnaven la llei en la seva persona i que, per això mateix,
estaven per sobre de la llei). Els drets del sobirà
absolut hobbesià són expansius: no és concebible
que pugui cometre injustícies, no pot ser castigat, no pot renunciar als seus drets en favor del
poble, tria quines doctrines són adequades per a
ensenyar al poble, té el dret de declarar la guerra
i signar la pau, i té el dret de premiar i de castigar.
En canvi, els enemics polítics i filosòfics de
Hobbes, els republicans entestats a fer compatibles la sobirania i la llibertat política, i a embridar
la sobirania amb la llei, van recordar-se de la vella
teoria republicana clàssica, d’origen ciceronià, de
l’autoritat política com una «tutela», és a dir, com
un fideïcomís fet per la ciutadania, en què aquesta
és el fideïcomitent (el «principal») i l’autoritat constituïda el fideïcomissari (el seu «agent»). D’aquesta
visió revolucionària moderna de la «sobirania popular», se’n troben molts exemples durant la Guerra
Civil Anglesa (1642-1649), com ho acredita la reveladora defensa que un Leveller plebeu feu a la Cambra
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dels Comuns el 1646: «Estem convençuts que no
podeu oblidar que el propòsit de la vostra elecció
com a parlamentaris fou el d’alliberar-nos de tota
mena de servitud i de conservar la república en pau
i felicitat. A tals efectes us atorguem el poder que
radica en nosaltres per a fer això mateix. Ja que,
precisament, és el que podríem haver fet nosaltres
sense vosaltres si ho haguéssim cregut convenient:
us hem elegit –com a persones que us tenim com a
aptament qualificades i fiables– per a evitar alguns
inconvenients. Però heu de recordar que amb això
no férem altra cosa que conferir-vos un poder de
confiança (trust), el qual és sempre revocable, com
no podria ser altrament, i no pot ser utilitzat per
a cap altre fi que el del nostre propi benestar. (...)
Nosaltres som els vostres principals i vosaltres els
nostres agents. Aquesta és una veritat que no podeu
deixar de reconèixer».
John Locke incorpora aquesta tradició en
la seva reelaboració iusnaturalista de la llibertat
política, quan sosté, en el seu Two Treatises of
Government (1689), primer, que la llibertat política
resideix en cadascun dels ciutadans i és inalienable;
segon, que el poble confia l’exercici públic d’aquest
llibertat en un delegat (trustee) per al govern de
la comunitat d’acord amb el bé comú; tercer, que
aquell agent amb un poder delegat ha de respondre
davant del seu principal i que, en cas que traeixi la
confiança d’aquest, el poble tindrà el dret de resistir
davant del poder constituït i de retenir sempre, en
última instància, el dret de revolució per a exercir
per si mateix aquest poder o per assignar-lo a un
altre. Aquesta noció de sobirania popular ha pres
formes molt diverses en autors posteriors, però
generalment remet a una concepció fiduciària de
la mateixa.
La noció de sobirania popular republicana
cristal·litza en les revolucions americana i francesa. En el cas d’Estats Units, això es fa evident en

Quan el 1789 l’Assemblea Francesa
aprova la Declaració dels Drets de
l’Home i del Ciutadà, estableix un vincle
entre la sobirania «del poble» o, en el
seu cas, «de la nació» i la protecció dels
«drets de l’home»
dos dels documents fundacionals: la Declaració
d’Independència (1776) i la Constitució (1787). Thomas Jefferson sostenia que els governs «instituïts
entre els homes deriven els seus justos poders del
consentiment dels governats». El conegut preàmbul de la Constitució diu: «Nosaltres, el poble dels
Estats Units, per a formar una Unió més perfecta
(...) ordenem i establim aquesta Constitució per als
Estats Units d’Amèrica». Jean Jacques Rousseau,
igual que Locke abans que ell, en el seu Du contrat
social (1762) va refutar els arguments patriarcals
realitzats per autors com Bodin i Filmer. També
contra Hobbes, considera que hi ha un sentit de
justícia universal que sorgeix de la raó, però que
«si aquesta justícia ha de ser reconeguda com a tal,
llavors ha de ser recíproca» entre els ciutadans.
«Tot acte de sobirania, això és, tot acte autèntic
de la voluntat general (volonté générale), compromet o afavoreix a tots els ciutadans de la mateixa
manera, de forma que el sobirà reconeix només el
cos general de la nació i no fa distincions entre els
membres que la componen». Per això, quan el 1789
l’Assemblea Francesa aprova la Declaració dels Drets
de l’Home i del Ciutadà, estableix un vincle entre la
sobirania «del poble» o, en el seu cas, «de la nació»
i la protecció dels «drets de l’home». Una idea que
desenvolupa de forma convincent Thomas Paine en
el seu tractat Rights of Man (1791) quan sosté que
«la nació és essencialment la font de tota sobirania;
cap individu ni cap associació d’homes pot afirmar
que té autoritat si aquesta no deriva expressament

d’aquella». D’aquí que les democràcies constitucionals contemporànies passin a ser concebudes com
a règims de sobirania popular basada en la ciutadania, vinculats per l’imperi de la llei.
La complexitat i multidimensionalitat històrica
de la noció de sobirania no ens ha de fer oblidar que,
tot i l’impacte formidable que podem atribuir a les
revolucions americana i francesa del segle xviii en
la configuració del món contemporani, en termes de
drets formals, la teoria de la sobirania popular no ha
acabat tenint una correspondència significativa amb
el món real fins l’eliminació del sufragi censatari,
fins la consecució del dret de sufragi de les dones
(el 1928 a la Gran Bretanya) o fins l’aprovació de
la Voting Rights Act (1965), que prohibí les pràctiques discriminatòries en el dret de vot dels ciutadans afroamericans dels Estats Units d’Amèrica
del Nord. Si obríssim el focus, ens hauríem de
referir també a la llarga ombra de la colonització,
que s’encetà el segle xv i que formalment acabà el
segle xx amb una transferència de sobirania cap
als nous estats postcolonials. Per no parlar de les
noves configuracions estatals, les secessions i lluites
d’independència esdevingudes durant els darrers
cent-cinquanta anys en nom de la sobirania. I convé
tenir present també que la preocupació pel significat contemporani de la sobirania popular no pot
ser independent de l’examen de la importància
que tenen les condicions materials per a l’exercici
de l’inalienable dret a la llibertat política de
cada ciutadà. Q
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Drets vs. Deute,
la crisi que ve
Per Iolanda Fresnillo

A les portes d’una nova recessió, el marge de
maniobra per part d’unes economies fortament
endeutades i uns estats plegats als interessos del
deute s’estreny cada cop més.
Ningú no ho nega, ningú no ho desmenteix. Hi ha una nova crisi econòmica si
cau no cau. No se sap quan ni on esclatarà l’element que la desencadenarà, però
tots els analistes, liberals o comunistes, els diaris financers, els mitjans alternatius, i fins i tot els noticiaris televisius parlen de la nova crisi que ve. Una crisi
que arriba en un món més endeutat que mai (i precisament per aquest deute es
desencadena), en què els Estats, altament financiaritzats, han cedit encara més
sobirania als mercats. La crisi arriba, doncs, amb uns poders públics sobreendeutats, lliurats als mercats i sense pràcticament marge de maniobra
(sempre que es mantingui l’statu quo i l’adhesió al sistema capitalista).
Si el resultat més notori de la crisi de 2008, almenys per als països de la
perifèria europea, fou l’adhesió cega a la doctrina de l’austeritat neoliberal,
impulsada pels mercats financers, imposada per la troika, i adoptada sense
gaire resistència per les elits polítiques i econòmiques de l’Estat com abordarem una nova fase de la recessió quan encara ens trobem amb unes finances
públiques condicionades pel deute i unes condicions socials encara marcades
per l’empobriment massiu i la precarització que ha suposat la crisi fins ara?

Una renovada era de debtocràcia

L’FMI fa ja un temps que alerta de les «vulnerabilitats» en el sistema financer i els riscos en l’evolució econòmica global. Vulnerabilitats entre les quals
trobem el creixent deute global, especialment corporatiu i públic, però també
altres elements com la desacceleració econòmica, un hipotètic gir en la política
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monetària i augment dels tipus d’interès o una agudització de les tensions
comercials entre la Xina i els Estats Units.
El deute a nivell globals ha assolit nivells sense precedents. En termes absoluts, el deute global ha assolit els 246.5 bilions de dòlars el primer trimestre
de 2019 (el rècord històric està en els 248 bilions de dòlars assolits al primer
trimestre de 2018), cosa que equival al 320% del PIB mundial. És a dir, el deute
a nivell global més que triplica la riquesa produïda a tot el món (tal com es
comptabilitza a través del PIB, una mesura molt ineficient que, entre altres
mancances, no considera el treball reproductiu i de cures, imprescindible per
a la sostenibilitat de la vida).
Els Estats Units, la Xina i el Japó acumulen més de la meitat d’aquest
deute global, que excedeix la seva proporció de producció. Aquest deute global
es compon de deute dels governs, però també de les empreses financeres,
d’empreses no financeres i de les llars. Totes quatre categories han incrementat en les darreres dècades, però el creixement és especialment rellevant en el
cas del deute d’empreses no financeres i el deute públic. Aquest darrer, el deute de les administracions públiques, està assolint rècords tant a les economies
anomenades avançades com a les emergents i els països empobrits. Mentre
que el deute públic ha incrementat sobretot en les economies més «avançades», és especialment rellevant el seu increment en els països empobrits,
on impacta en la ja de per si minsa capacitat dels governs de proveir serveis
públics de qualitat i garantir els drets de tothom.
Endeutament sectorial global (en milers de milions de dòlars US)
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El deute a nivell globals ha assolit
nivells sense precedència

Aquest creixement
gairebé continuat en el
deute global els darrers
anys ha estat alimentat per les polítiques monetàries dels bancs centrals,
principalment el BCE i el Tresor estatunidenc, però també per l’increment
de l’endeutament dels governs per fer front a dèficits fiscals. La manca
de voluntat per abordar reformes fiscals profundes i l’elusió i l’evasió fiscals,
derivada del fet de no voler tocar els privilegis de grans empreses i de les elits
econòmiques, és a la base d’aquest increment del deute públic. Una fiscalitat
realment progressiva, redistributiva i justa, és a dir, suficient per cobrir les
necessitats financeres de l’Estat de cara a garantir els drets de totes i de tots,
no deixaria les administracions públiques tan exposades a la financiarització i
la voluntat dels mercats financers.
Cal parar atenció també als riscos que suposen els elevats nivells de deute
de les empreses no financeres i, en menor mesura, de les empreses financeres. El deute d’empreses no financeres s’ha gairebé doblat des de 2007, i
el deute del sector privat financer ha continuat augmentant. Tal com ja
ha succeït en el passat, quan aquests deutes privats es tornen insostenibles o
impagables, davant, per exemple, d’una reducció dels beneficis amb relació a
les expectatives, les empreses miren cap a l’Estat a la cerca d’ajuda. Els rescats
financers de la banca a nivell global, també a l’Estat espanyol, a la crisi desencadenada al 2008, en són un bon exemple. I com vam veure aleshores, el deute
privat es converteix en deute públic. Un informe publicat recentment per
l’FMI demostra com l’excés de deute privat causa sistemàticament un major
deute públic, fins i tot quan no hi ha una crisi declarada. El document demostra que aquesta migració de deute privat a públic, més enllà de quan es deriva
de rescats directes del sector privat, opera principalment a través de respostes
contracícliques del govern a processos de desapalancament (desendeutament)
de les empreses privades.
Després de l’esclat de la crisi financera de 2008, l’increment dels deutes
privats, especialment d’empreses no financeres, ha estat liderat per la Xina i altres «mercats emergents», i ha superat el creixement en les economies considerades més avançades com l’estatunidenca o l’europea. Tot i que el deute privat
s’ha mantingut baix als països més empobrits, on encara roman una porció molt
petita del seu deute total, és destacable que s’ha multiplicat per 10 la darrera
dècada, passant de mil milions de dòlars al 2007 al 10 mil milions al 2017.
Les alertes van a més perquè, a diferència del 2008, avui els governs, molt
més endeutats, tenen molt menys marge de maniobra per abordar aquesta nova crisi econòmica. Així, els nivells relatius de deute públic als països
enriquits en relació amb el seu PIB estan a nivells mai vistos des de la Segona
Guerra Mundial. Els governs dels països anomenats emergents també han
acumulat elevats nivells de deute públic, similars als vistos durant la crisi del
deute dels anys 80. I, finalment, els països empobrits afronten igualment nivells insostenibles de deute. Hi ha 122 països al món que avui afronten nivells
insostenibles de deute, i molts d’ells són països del Sud Global, on els escassos
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recursos públics es destinen de forma creixent a pagar el deute en lloc de
finançar serveis públics i garantir els drets econòmics, socials i culturals.

Una nova crisi del deute per als més vulnerables

Els elevats nivells de deute, tant públic com privat, a les economies del Nord
Global i països emergents posen en risc l’economia global. Els elevats nivells
de deute públic als països del Sud posen en perill la supervivència i els drets de
milions de persones. El deute extern públic al Sud global s’ha més que doblat
en la darrera dècada, i ha posat fi a la disminució dels nivells d’endeutament
que s’havien aconseguit al llarg de la primera dècada del segle XXI, tant per les
cancel·lacions de deute rebudes, després de la pressió de moviments socials a
nivell global, com pels ingressos creixents en anys d’alts preus en les matèries
primeres que aquests països exporten.
Una dècada després de l’esclat de la crisi financera global, els països del
Sud es troben, com als anys 80, enmig de l’esclat d’una nova crisi de deute.
Un 48% dels països de renda baixa estan, segons les anàlisis de sostenibilitat
del FMI i el Banc Mundial, en crisi de deute, és a dir, en suspensió de pagaments o alt risc de ser-hi. Aquesta bola de neu de deute públic als països del
Sud Global ha estat generada per una combinació de factors. El primer, un
boom de crèdit cap a aquests països des del centre del sistema. La resposta de
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Aquest creixement gairebé continuat en el deute
global en els darrers anys ha estat alimentat per
les polítiques monetàries dels bancs centrals,

les
políti-

ques monetàries a la crisi de 2008, amb baixos tipus d’interès i ampli accés a
crèdit del BCE, en el cas europeu, va fer que els mercats de deute públic dels
països centrals es tornessin poc atractius. A la recerca de majors retorns, els
inversors comencen a augmentar l’accessibilitat al crèdit a països africans,
llatinoamericans i asiàtics. Hi ha una explosió d’emissions de deute en els mercats financers a països del Sud, acompanyada de crèdit disponible de creditors
bilaterals no tradicionals, especialment la Xina. El crèdit anual als països de
renda baixa i mitjana passa de 185 mil milions de dòlars el 2007 a 424 mil
milions el 2017. Aquest increment del crèdit, i per tant de l’endeutament, es fa
a tipus d’interès molt més elevats que els que paguen els països rics. Amb els
anys, la factura del pagament del deute s’incrementa, però es va pagant gràcies
als ingressos de les exportacions de matèries primeres. Tanmateix, a partir
del 2013 i, especialment, del 2014, el preu de les matèries primeres comença a
caure, i també ho fan els ingressos dels països exportadors.
Bona part d’aquest deute ha estat invertit en megainfraestructures al
servei dels interessos del capital i de les grans empreses multinacionals. Ports,
aeroports, carreteres, vies ferroviàries, oleoductes, preses, línies elèctriques,
centrals hidroelèctriques i altres infraestructures per proveir amb vies de
transport i energia el servei del comerç internacional i les necessitats dels
mercats del Nord global. La Xina, amb la seva iniciativa «Belt and Road» i
un pressupost de 8 bilions de dòlars, ha estat un dels promotors d’aquest
tipus d’iniciatives, proveint amb crèdit, però també amb empreses, per
construir aquestes infraestructures.
En tot cas, tot i la importància de creditors com la Xina o els bancs multilaterals, la major part del deute que es genera als països del Sud prové de
creditors privats. El 2017, el 58% del deute dels països de renda baixa i mitjana es devia a creditors privats, mentre que el 2007 era només el 47% i una
dècada abans, el 1997, el 39%. Aquest fet fa que el deute sigui més car. El tipus
d’interès mitjà que els països del Sud paguen pel seu deute a creditors oficials
era, el 2017, del 2,16%, mentre que en el cas de creditors privats (inclosos
mercats financers a través de l’emissió de bons) el tipus era del 4,56%. Per als
països de l’Àfrica subsahariana, la diferència és encara més gran, i mentre que
als creditors oficials se’ls cobra un interès mitjà de l’1,98%, als privats creix
fins al 5,12%. Hi ha hagut també un increment del deute intern (que es deu a
residents en el país). Aquest deute és també generalment més car, i l’Equador
o el Brasil han pagat interessos superiors al 9% en les seves emissions de deute
domèstiques.
Amb uns interessos creixents per als països empobrits i dificultats per refinançar el deute, els preus de les matèries primers caient, les monedes locals
devaluant-se respecte del dòlar (cosa que incrementa el valor del deute, nor-
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malment en dòlars) i l’economia global amb tempestes a l’horitzó, una nova
crisi del deute als països del Sud està servida. Alguns països com Moçambic,
Gàmbia, Ghana, Zàmbia, Costa d’Ivori o Sri Lanka aborden avui noves crisis de
deute i, en conseqüència, destinen percentatges creixents dels seus pressupostos a pagar el deute i els seus interessos.
Un cas especialment rellevant és l’Argentina, on l’increment de
l’endeutament des que Mauricio Macri va arribar al govern el 2015 ha portat al
país a una situació límit. L’increment de la pobresa i la inseguretat alimentària porta el país a 15 anys enrere, quan Argentina va declarar la suspensió
de pagaments del seu
deute. Fa unes setmanes el govern Macri va
decretar una suspensió
temporal del pagament
d’una part del deute.
Des de fa més d’un any,
la fuga de capitals i la
devaluació del peso
és constant, amb una
inflació descontrolada
que impacta directament en la vida de
milions de persones,
ja que els preus dels
productes bàsics no deixen de pujar. L’FMI ha desemborsat a Argentina el
crèdit més gran de la seva història (57 mil milions de dòlars, superior al crèdit
a Grècia), que òbviament va acompanyat d’un dur programa d’austeritat que
preveu retallades als serveis públics, les treballadores i les pensions, a més de
privatitzacions.

Les alertes sonen a més perquè,
a diferència del 2008, avui els

governs, molt més endeutats,
tenen molt menys marge de

maniobra per abordar aquesta
nova crisi econòmica.

La nova crisi global, el capitalisme financiaritzat

A Europa, els analistes apunten que Itàlia és la baula més dèbil, amb una alta
inestabilitat política, molta vulnerabilitat del seu sector financer i en recessió,
però l’Estat espanyol és un dels pitjors preparats per abordar una més que
possible crisi econòmica global. El Brèxit i el fet que Alemanya estigui a prop
de la recessió no auguren un futur econòmic gaire esperançador.
No sabem quin en serà el detonador. Itàlia, Argentina, el Brèxit, la guerra
comercial entre la Xina i els EUA... La combinació de tot plegat fa que els organismes internacionals redueixin cada cop més les expectatives de creixement.
De ben segur que els mitjans de comunicació tradicionals cercaran explicacions circumstancials quan el nou crash esclati. Però el cert és que la causa de
tot plegat, l’hem de buscar en el capitalisme financiaritzat.
Una darrera dada: el principal motor de les borses dels Estats Units ha estat el fet que les grans empreses han utilitzat el crèdit barat al qual tenen accés
per recomprar les seves pròpies accions i així incrementar el «valor de mercat»
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La nova crisi econòmica és una
amenaça per als drets econòmics,
socials i culturals de milions de
persones arreu del món

de l’empresa. Segons Michael Roberts, un economista que ha treballat a la
City de Londres durant més de 30 anys, el 2018 aquestes recompres van arribar a 1,18 bilions de dòlars, el doble del que es va invertir en capacitat productiva. Allò que sosté el dèbil creixement econòmic és el miratge dels mercats
financers, mentre l’economia «real» s’enfonsa.
I el que sosté tot plegat és una economia reproductiva, invisible i ofegada
en un mar d’explotació i precarietat. En el mercat de treball, els salaris han
anat disminuint a nivell global en proporció al PIB, mentre que la riquesa ha
continuat concentrant-se. Fora del mercat, a les llars, les dones segueixen
sostenint majoritàriament la reproducció de la vida, amb càrregues creixents
davant de les polítiques neoliberals de destrucció del dèbil Estat del benestar.
Durant la història recent, les crisis de deute han estat abordades amb
polítiques d’austeritat, que han articulat processos de despossessió a través
de retallades, privatitzacions i reformes laborals, financeres i comercials.
El trident deute-crisi-austeritat amenaça avui tot el món, països enriquits i
empobrits. Però l’amenaça és ara sobre una situació en què l’austeritat ja és la
nova «normalitat». Un terç dels països del món apliquen avui dia mesures
d’austeritat econòmica. Entre ells, l’Estat espanyol i el govern de la Generalitat, que segueixen, malgrat la retòrica, instal·lats en la doctrina de
l’austeritat neoliberal. La retallada d’allò públic per transferir parts del pastís
cada cop més importants al sector privat (mantenint els riscos i les garanties
per possibles pèrdues en l’àmbit públic), la precarització de la classe treballadora per mantenir uns il·lusoris indicadors de creixement econòmic, que
ignoren els límits materials del planeta i el treball invisible de les dones, i la
protecció dels privilegis d’uns pocs continuen sent les bases sobre les quals es
defineix la política econòmica a casa nostra.
Plourà, doncs, sobre mullat. La nova crisi econòmica és una amenaça
per als drets econòmics, socials i culturals de milions de persones arreu del
món; com hem vist, no només als països centrals i a Catalunya, sinó també
als perifèrics. La crisi sembla inevitable, així que cal que des de moviments
socials i xarxes comunitàries redoblem esforços per bastir alternatives i xarxes
de suport mutu per encarar el que vindrà. Q
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Construir
un nou
cicle polític
Per Ivan Gordillo Bernárdez i Elena Idoate Ibáñez

La divisió internacional del treball:
un marc d’anàlisi i d’acció imprescindible per a la
lluita de classes.
La fi d’un cicle

El cicle polític obert amb l’esclat de la reivindicació del dret a
l’autodeterminació de Catalunya el 2010, així com amb l’ocupació de les places
arreu de l’Estat espanyol -el 15M-, és un cicle acabat. No volem fer cap balanç
concloent, però volem avançar que el resultat final de l’onada de mobilitzacions i els consegüents canvis polítics ha estat més aviat limitat. Destaquem
positivament l’enorme capacitat d'autoorganització popular demostrada
aquests anys, que ha desbordat els partits polítics tradicionals i imposat una
agenda pròpia en certes fases, i ha fet virar cap a l’esquerra el «sentit comú»
d’àmplies capes de la població –sobretot pel que fa a la qüestió de gènere i
LGBTIQ+, l’ecologisme, la precarietat laboral i el desmantellament de l’estat
del benestar–. Podem afirmar que s’ha assolit certa capacitat de ruptura amb
el discurs dominant, malauradament més discursiva que material. Cal posar
sobre la taula tots aquests aspectes positius per ponderar el fracàs que, en
termes polítics, ha representat per a les classes populars el cicle de mobilitzacions d’aquesta llarga dècada de crisi econòmica i institucional.
Els centres de poder –oligarquia i Estat– han mostrat una gran capacitat
de recomposició i resistència providencialment assistits per punts de fuga de
les tensions socials. En moments clau de la lluita social i política, la Troika
va alleugerir la pressió que exercia sobre el dèficit i la despesa pública de
l’administració estatal a través de la imposició d’austeritat pressupostària, especialment després del tràngol grec, que va estar a punt de provocar
un trencament de la UE. Posteriorment, la tímida recuperació econòmica
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permetia als governs de torn brandar la bandera de la sortida de la crisi. Cal
assenyalar, també, que els lideratges al capdavant dels moviments d’oposició
s’han mostrat massa conservadors a l’hora de plantejar un veritable trencament amb el «règim del 78», i han arribat a formar part del seu apuntalament
sota la possibilitat
de la reedició d’una
socialdemocràcia
que, arreu d’Europa,
ha esdevingut fallida.
Tampoc no podem
obviar l’efecte disciplinador de la repressió
exercida sobretot contra l’independentisme
català i contra els
moviments socials, i
els atemptats contra la
llibertat d’expressió.
Per entendre el fangar polític on ens trobem actualment, cal destacar
dues raons principals del fracàs anunciat.
Per una banda, l’esquerra d’Unidas Podemos-Comuns ha fet una
interpretació nefasta del tipus de crisi institucional –del règim monàrquicparlamentari i l’Estat de les autonomies–, negligint la qüestió territorial,
un dels pilars del règim postfranquista. Sense abordar aquest tema no es pot
transformar la resta de l’estructura estatal, ni tan sols modificar la Constitució. El procés de centralització del poder i de desmantellament de les autonomies en què estem immerses, iniciat el 2010 pel govern del Partit Popular, no
ha estat interpretat per part de l’esquerra del conjunt de l’Estat com la causa
de l’embranzida de la reivindicació nacional a Catalunya.
D’altra banda, els projectes polítics s’han basat fortament en la creença
que la política està per sobre de tot –inclosa l’economia, l’Estat i la ideologia–.
Sota aquest principi, els sistemes socials del nostre entorn es podrien anomenar democràcies –en sentit real, no només formal– perquè àmplies majories
socials tindrien la possibilitat d’establir un marc legal afí a la voluntat popular
més àmpliament representada al parlament. En aquesta ficció serien factibles una sèrie de reformes legislatives capaces de revertir la situació de crisi,
apuntalar els drets socials o portar a terme els canvis institucionals desitjats.
El que s’ha anomenat «autonomia d’allò polític» ha estat un mal patit amb
especial infortuni per l’independentisme («màgic») hegemònic, però també
per l’esquerra «a l’esquerra del PSOE». Aquesta posició ha desatès de forma
flagrant l’àmbit de la producció i l’economia en general, on es dirimirà el
conflicte entre el capital i el treball i allà on, subjecta a un marc legal i institucional, es determina l’organització i reproducció socials.
La qüestió de fons, que entrecreua la dimensió política-econòmica amb
la pugna entre descentralització democràtica o centralització autoritària, és el

Els centres de poder –oligarquia
i Estat– han mostrat una gran
capacitat de recomposició i resistència providencialment assistits
per punts de fuga de les tensions
socials
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El que s’ha anomenat «autonomia
d’allò polític» ha estat un mal
patit amb especial infortuni per
l’independentisme («màgic»)
hegemònic, però també per
l’esquerra «a l’esquerra del PSOE»

manteniment d’un
capitalisme espanyol –finançaritzat,
dependent en el
marc de la UE i el
capitalisme global–
ferit de mort en la
seva ànima rendista. Aquest havia de
refer-se després del
sotrac de la crisi
immobiliària, sector sobre el qual s’havia aixecat no només l’economia del
país sinó també una classe mitjana culturalment i ideològicament favorable
al règim monàrquic parlamentari i l’economia de mercat. La dependència per
part del bloc social dominant de l’Estat per a poder desenvolupar les seves
inversions és tan profunda, en el cas espanyol, que la fallida financera de
l’administració pública podia posar en qüestió la seva reproducció. La raó –
profundament material– que fa de l’Estat central el garant del règim del 78 i la
seva oligarquia és el control del sistema fiscal, financer, laboral i territorial.
En aquest embolic, la reivindicació nacional en el marc del capitalisme espanyol continua jugant –per raons històriques– un paper central si es vol construir un projecte que superi el règim de la transició, federalista, democràtic
i transformador. Això és quelcom materialment concret i determinant molt
més enllà de les caricatures nacionalistes que certa esquerra ha utilitzat per
a dissimular la seva manca de projecte polític. La base del fracàs de l’assalt a
les institucions ha estat el desaprofitament de les sinergies entre la qüestió
social i la qüestió nacional que es produïen gràcies al gran qüestionament
institucional que ens brindava aquesta crisi.

Construir el futur

Ivan Miró adverteix en el seu article «Nova col·lectivització catalana», publicat a La Directa, que «el recent procés independentista (2010-2018) ha pretès
l’escissió de Catalunya respecte de l’Estat espanyol sense generar les condicions materials que fessin possible la república i la independència. (...) no és
possible una via liberal a la independència, aquella via sobiranista basada en
la hipòtesi “de la llei a la llei”», cal crear estructures econòmiques col·lectives
per tal de transcendir les accions individuals. Coincidim amb la seva idea que
cal una acció material, perquè aquesta serà la que acompanyi i possibiliti
l’acció política, i superi precisament la suposada «autonomia d’allò polític». Cap projecte polític de canvi no és possible sense una transformació de la
base material. Aquesta no vindrà impulsada per una esfera política lligada de
peus i mans als interessos econòmics, i menys en el capitalisme madur, ja que
la possibilitat de redistribuir la riquesa generada i gestionada sota els mandats
del mercat global és cada cop més limitada. Les demandes d’independència
a Catalunya i les lluites de recuperació i ampliació de drets socials i laborals
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requereixen una intervenció sobre la base econòmica que permeti dur-les
a terme.
Els eixos principals d’aquest canvi en el món productiu són la democràcia
econòmica i la transició ecològica als quals cal afegir l’eliminació de la divisió
sexual del treball i l’emancipació feminista. El llibre Sobiranies (2017) va plantejar un esbós d’una estratègia general amb la voluntat de generar un marc de
pensament, activisme i producció, compartit per totes aquelles persones i projectes que volen incidir en la realitat concreta per a caminar cap a una societat
més justa. És una estratègia plural i oberta a implementar-se a partir de la
implicació dels projectes que comparteixen els principis de l’economia social i
solidària i dels moviments socials transformadors, cooperatives, associacions
i col·lectius comunitaris, amb l’objectiu d’enfortir i fer créixer els projectes
existents i generar-ne de nous i dirigir-los, en paraules de Miró, a «un procés
constituent de base material». Sigui com sigui, cal un marc compartit per a la
construcció d’un projecte polític i social.
Les aportacions de Sobiranies a aquest debat destaquen pel fet que plantegen reflexions en el marc macroeconòmic. Per tant, és un marc estratègic
per a intervencions globals, incloent-hi les polítiques institucionals i la
creació d’estructures col·lectives de producció i redistribució de la riquesa.
Sense ser exhaustius en la presentació d’aquest marc, en destaquem algunes
de les idees principals:
− Model autocentrat de desenvolupament. Diferents teories del desenvolupament han elaborat propostes per a canviar el model socioeconòmic, i n’hem pres els elements que bastirien un model autocentrat.
L’estratègia passa per situar el motor de l’activitat econòmica a l’interior
de l’economia del país, és a dir, en la demanda interna que serà qui arrossegarà l’activitat de les diferents parts de les cadenes productives. Les
necessitats de les persones, i no els beneficis, són les que impulsaran un
tipus i una dimensió productiva coherent amb la idea de «posar la vida al
centre». Per a això, caldria un apropament dels diferents subministradors
de la cadena, així com de la demanda i la producció, en circuits més curts.
− Control popular dels sectors productius. Cal treure del lliure mercat
les activitats productives més bàsiques per a la reproducció de la vida i establir uns sistemes de producció en què la població prengui les decisions
per a garantir-ne l’accés. La democràcia econòmica es desenvoluparia en
dues vessants: l’autogestió i control obrer i popular de la producció, i la
planificació democràtica de l’economia. A Sobiranies vam explicar-ne alguns exemples: alimentació, habitatge, sanitat, energia i cultura. Cal una
visió integral de la reproducció de la societat que trenqui la divisió
entre les feines productives, que actualment es realitzen al mercat, i
les reproductives o de cures, que el patriarcat situa principalment en
l’àmbit domèstic per mitjà de l’opressió de les dones.

36

DOSSIER

No es pot aconseguir avançar cap a un model autocentrat únicament amb la
voluntat dels individus de fer compres responsables i de proximitat. Calen
mesures i estructures que permetin la viabilitat econòmica dels projectes
basats en la cooperació i la democràcia econòmica i regular, i disciplinar la
iniciativa privada per tal que s’adeqüi a aquesta estratègia. Per tant, un paper
actiu del sector públic en aquest procés és imprescindible. Aquestes mesures
haurien de protegir els projectes i sectors econòmics d’aquest tipus davant de
la competència global: establir controls de les inversions estrangeres per tal
que aquestes s’adeqüin al desenvolupament nacional, regional i local; establir
mecanismes de repartiment de la renda per tal de donar rellevància a la demanda interna; articular els sectors productius inspirats en l’economia social
i solidària, i planificar les intervencions col·lectives amb inversions públiques i
comunitàries.

Reptes per a augmentar l’escala de transformació

Els problemes que haurà d’afrontar aquest procés de transformació són múltiples i d’enormes dimensions. Aquí en podem assenyalar els més evidents.
La nostra proposta parteix d'un paradigma del poder en què aquest
no resideix únicament en l'àmbit polític, sinó que la xarxa de dominació es
troba també en l'àmbit econòmic, ideològic-cultural, etc. Centrem la praxi
transformadora en les relacions socials: com produïm, consumim, distribuïm i
redistribuïm. Per aquest motiu, situem les institucions polítiques (municipals,
governamentals o parlamentàries) en posició de subsumpció en la dinàmica
transformadora. Allí on l’autoorganització popular sigui robusta, les institucions polítiques tindran un rol subsidiari, ja sigui perquè formaran part de
la xarxa d’institucions populars o perquè tindran una agenda imposada pel
moviment social. Malauradament, aquesta no és la tònica general i les institucions polítiques remen en direcció contrària. És per això que l’ocupació de les
institucions hauria de servir per a posar-les al servei del procés transformador.
El problema amb el qual ens trobem i ens hem trobat els darrers anys amb les
candidatures d’esquerres (ERC, CUP, Comuns, etc.) és que els partits polítics
que les lideren no aposten clarament per fer d’aquest procés la raó principal
de la seva acció política i moltes vegades la mera gestió institucional o pressupostària, el respecte al marc legal establert i la política d’aliances són prioritàries.
L’altra gran pedra en el camí és l’omnipresent institució del mercat, el
qual no és estàtic, sinó que absorbeix i avança, tal com s’observa en tots els
processos de privatització del sector
públic i de mercantilització de valors
d’ús produïts fora de la lògica del
guany capitalista. Com contrarestar
aquesta dinàmica?, i, més important
encara, com aconseguir el nivell
d’eficiència econòmica capaç de competir a escala local amb les empreses

No es pot aconseguir avançar
cap a un model autocentrat
únicament amb la voluntat
dels individus de fer compres
responsables i de proximitat
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mercantils? Es pot avançar en la configuració d’un entramat de relacions
socioeconòmiques que vagin més enllà de la lògica del mercat, com són l’accés
universal dels serveis públics, l’enfortiment de l’economia social, els vincles
comunitaris i la intercooperació, i l’establiment de preus d’intercanvi amb
paràmetres ecològics, de salut, de millora de les condicions laborals, entre altres. S’han de combatre els instruments mercantilitzadors de l’emprenedoria
social o l’economia col·laborativa. Si la transformació de l’estructura productiva arribés a l’escala sectorial o regional, una intervenció institucional per a
protegir i incentivar aquest procés seria de vital importància, juntament amb
la nacionalització i gestió pública de sectors estratègics.
El cooperativisme transformador i l’Economia Social i Solidària ja qüestionen amb la seva manera de produir, consumir i distribuir. Cal millorar-ne
l’eficiència econòmica i professionalitzar més sectors si es vol desplaçar les
empreses convencionals. I també s’haurà de fer un salt més enllà del Tercer sector i augmentar l’escala de la transformació productiva, superant la
dependència de les subvencions i de la prestació de serveis al sector públic i
articulant una economia social autoimpulsada. L’expansió del cooperativisme en sectors econòmics com la indústria o les finances són eixos clau si es
vol aprofundir en el canvi de model productiu, i és aquí on el sindicalisme
podria transformar-se i jugar un rol rellevant en la recuperació d’empreses
fallides o amb conflictes laborals. Una vegada més, aquesta expansió no està
exempta de grans dificultats, comptant-hi la gran competència dels mercats
globals, la posició de dependència i els dèficits estructurals de la nostra economia, així com la llarga crisi econòmica.
Avui dia pot semblar una quimera aconseguir qualsevol d’aquestes mesures, no tan sols perquè són fora del marc legal existent, sinó perquè no hi ha
força social suficient per a canviar aquest marc i l’Estat obeeix a interessos
oposats. El repte és descomunal: es tracta d’una revolució social d’abast històric difícil d’albirar des d’ara i aquí, però existeixen un conjunt d’iniciatives
i projectes en marxa on els serveis més bàsics es produeixen sota la lògica
cooperativa, pública o comunitària, des d’on sí que es pot avançar. Q

S’han de combatre els
instruments mercantilitzadors
de l’emprenedoria social o
l’economia col·laborativa
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Sobirania a prova
de bombes
Per Arnau Carné

El procés català ha parat molt poca atenció en el
context geopolític en el qual es troba inserit, però
aquest en pot determinar el seu èxit o fracàs com
demostren altres casos anàlegs.
El model de república i de revolució social que succeí al cop d’Estat del juliol
de 1936 a l’Estat espanyol va proporcionar el grau més alt de sobirania de part
important dels Països Catalans que hi ha hagut en l’era contemporània. Tanmateix, una de les majors preocupacions dels nous responsables de l’economia
catalana (des de Joan Fàbregas −CNT−, Santillán −FAI− o Comorera −PSUC−)
fou l’encaix de l’economia republicana i col·lectivista en l’àmbit internacional,
preocupats per l’aprovisionament de matèries primeres, l’obertura de mercats
per a l’exportació i el ja més que clar boicot de les potències feixistes i de les
«democràcies» capitalistes.
Actualment, l’economia catalana encara és molt més dependent de
l’economia internacional. Tant pel que fa a la propietat internacionalitzada de
les empreses privades i privatitzades, com pel que fa a patents tecnològiques,
accés a matèries primeres, divisió internacional del treball, etc. L’anacrònic
«sobiranisme liberal» creu que aquest fet és fins i tot positiu per a una Catalunya independent, la qual se sabria fer un lloc entre els Estats privilegiats
d’aquesta economia-món. Però les qui treballem per una sobirania popular
vinculada al benestar de la classe treballadora, tant nacional com internacional, hem de tenir molt en compte aquest aspecte quan plantegem els
avenços sobiranistes dels Països Catalans.

Imperialisme, fase superior del capitalisme

Stephen Kinzer, en el seu llibre sobre l’intervencionisme estatunidenc durant
el segle xx, exposa que davant la crisi econòmica i social als Estats Units de
la dècada de 1890, amb un estancament de la capacitat de consum nacional
de la producció i un auge de les vagues i revoltes dels emergents moviments
socialistes i anarquistes, molts dirigents empresarials i polítics van concloure
que l’única manera com l’economia nord-americana podria expansionar-se
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amb prou rapidesa per a fer front a les amenaces era trobar (dominar) nous
mercats a l’exterior.
Davant una majoritària opinió pública no-intervencionista entre
l’electorat nord-americà, la premsa va utilitzar la Guerra d’Independència Cubana per a demonitzar el colonialisme espanyol i sobretot demonitzar la figura
del general espanyol Valeriano Weyler, que el New York Journal descrivia com:
«Weyler el salvatge, el devastador d’haciendas i el violador de dones, despietat,
fred, un exterminador d’homes. Res no pot impedir que el seu cervell animal
i carnisser es descontroli i deixi d’inventar tortures i infàmies de disbauxa
sagnant». Els Estats Units van intervenir a la Guerra d’Independència Cubana
de 1898, però s’hi van quedar, menystenint els mateixos lluitadors cubans, i
convertiren l’illa en una mena de protectorat i casino estatunidenc.
El governador militar estatunidenc de la nova «Cuba independent», el
general Leonard Wood, en una nota al president dels EUA Mc Kinley sobre què
entenia per un «govern estable a Cuba», li exposà: «Diners al sis per cent».
Dos anys més tard, el setembre de 1901, durant la invasió dels Estats
Units a les illes Filipines, el coronel Jacob Smith, qui una dècada abans havia
participat en la famosa massacre de Wounded Knee contra el poble dakota, va
ordenar a les seves tropes que matessin tots els habitants majors de deu anys i
convertissin l’interior de l’illa en un desert absolut, declarant: «no vull presoners. Vull que mateu i cremeu. Com més mateu i més cremeu, més satisfet
estaré de vosaltres».
Les raons de l’intervencionisme queden ben clares.
Estudiar la història del desenvolupament del capitalisme ens serveix
per a comprendre que aquest model de «liberalisme polític» i «lliure mercat»
ha anat acompanyat d’una indestriable acció militar, la qual ha permès als
grans monopolis i les seves estructures estatals imposar-se en la cursa per
l’acaparament de recursos naturals, explotació del treball i control de mercats.
I utilitzant règims feixistes i dictadures militars quan els ha convingut.
Des de la fi de la 2a Guerra Mundial, amb la preponderància de
l’imperialisme estatunidenc i la reconstrucció de les potències colonials
europees sota la seva empara, aquest model de desenvolupament capitalista
s’ha anat dotant d’un seguit d’organismes «internacionals» economicomilitars
(FMI, Banc Mundial, OTAN), amb el suport de les agències d’informació, la
indústria cinematogràfica i diferents àmbits de la «cooperació internacional»,
els quals s’han dedicat a anorrear qualsevol intent de sobirania dels pobles. En
un primer període, centrant-se en aïllar-los de la influència o ajuda del «bloc
comunista» i, a partir de 1989, simplement destruint qualsevol intent de pròpia sobirania, inaugurant la nova era amb la invasió i bombardeig de Panamà i
la primera Guerra del Golf.
Militarment parlant, des d’aleshores i fins la recent guerra de Síria, el
poder militar dels Estats Units, amb la seva aliança atlàntica, s’ha assegurat de mantenir les regles del joc dictades per les grans corporacions empresarials arreu del planeta. La guerra de Grècia de 1946 i l’operació Gladio
a l’Europa occidental; el derrocament dels governs de Mossadegh a l’Iran, Ar-
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benz a Guatemala, Lumumba al Congo, Sukarno a Indonèsia, Allende a Xile; la
guerra de Vietnam, Laos i Cambodja; l’entrenament i introducció de paramilitars mujahidins a l’Afganistan dels anys 80, i de la contra a Nicaragua; els bombardeigs sobre Iugoslàvia dels anys 90; les dues guerres del Golf contra l’Iraq,
la guerra d’Afganistan de 2001; el cop d’Estat a Hondures de 2008 i la guerra
contra Líbia de 2011 són algunes de les intervencions més conegudes que
s’han dut a terme en nom de la «lluita contra el comunisme», «lluita contra les
drogues», «lluita contra el terrorisme», «lluita per la democràcia» o «lluita pels
drets humans». Les quals s’han pogut fer efectives mitjançant la inversió del
govern dels EUA per a mantenir 800 bases militars arreu del planeta.

Sobirania, projectes regionals i el dòlar

És obvi que davant aquest panorama, els dirigents de petits Estats que s’han
convençut que la millor manera de dur a terme el desenvolupament dels
seus pobles era mitjançant una sobirania econòmica i política, s’han plantejat la necessitat d’aliances internacionals per a fer front comú contra
l’imperialisme. En aquest àmbit destaquen tres grans plantejaments regionals: la unitat llatinoamericana; el panarabisme; i el panafricanisme.
A l’Amèrica Llatina, el «pati del darrere» dels EUA, l’any 1998 l’electorat
veneçolà va elegir president Hugo Chávez, amb un discurs de recuperar la
sobirania perduda per a orientar la riquesa econòmica del país cap a la seva
població. El govern de Chávez va patir l’hostilitat, assetjament i intervencionisme del govern dels EUA de seguida. Chávez es va adonar que, per a esquivar
el xantatge econòmic, calien aliances regionals. A partir dels principis d’unitat
llatinoamericana de Simón Bolívar, va liderar un seguit d’iniciatives regionals
orientades a esquivar els préstecs i el deute de l’FMI i el BM, espais de coordinació política aliens a l’OEA, i fins i tot va plantejar la creació d’una moneda
llatinoamericana (el Sucre), a través de la qual en un futur es podria deixar
d’utilitzar el dòlar com a moneda d’intercanvis internacionals.
Des d’aleshores, la República Bolivariana de Veneçuela ha patit tot tipus
d’atacs patrocinats pel govern dels Estats Units i amb el suport de la UE. Cops
d’Estat, embargament de comptes, bloqueig econòmic, sabotatges, etc. I, el
2009, amb el cop d’Estat a Hondures, el govern del qual feia poc que havia decidit unir-se a l’aliança regional ALBA, es va iniciar una sèrie d’atacs mediàtics,
econòmics, judicials i paramilitars contra els diferents governs progressistes
llatinoamericans per a trencar el projecte d’unitat llatinoamericana liderat pel
govern de Veneçuela.
La invasió de l’Iraq de 2003 es va vendre mediàticament com la necessitat
d’enderrocar un govern dictatorial que tenia armes de destrucció massiva i
que estava vinculat a grups terroristes islàmics. El cert és que les úniques armes químiques de què disposava (lluny de ser les «armes de destrucció massiva» denunciades) els les havia proporcionat el mateix govern dels Estats Units
per a fomentar la guerra Iraq-Iran dels anys 80. Saddam Hussein, sobretot des
de la primera Guerra del Golf, va passar de ser un aliat dels Estats Units a plantejar la necessitat de no estar lligat als seus dictàmens. I es va convertir en un
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«Quan fallen els sicaris econòmics, hi intervenen
els xacals, que s’encarreguen d’orquestrar cops
d’Estat i campanyes de desestabilització, i si
també fallen els xacals, queda el recurs de la
invasió militar. Això no és teoria conspiracionista,
aquesta gent no necessita reunir-se i fer complots,
tots bàsicament treballen a partir d’un objectiu
primari, i aquest és que han de maximitzar els
guanys, a través del cost social i mediambiental».
−John Perkins, exempleat d’una consultoria de
l’Agència de Seguretat Nacional dels EUA, autodefinit
com a «sicari econòmic».

abanderat del plantejament panarabista, tant a nivell econòmic com cultural.
Un temps abans de la invasió de 2003 va plantejar deixar de vendre el petroli
en petrodòlars per vendre’l a través d’euros (les quotes que li eren permeses
pel bloqueig). Més de 15 anys després de la invasió, Iraq continua sent un estat
fallit.
En el context de les «Primaveres Àrabs» de 2011, les principals agències
de notícies internacionals es van dedicar a bombardejar intensament un
seguit d’informacions sobre la repressió del govern libi de Gaddafi contra les
«pacífiques manifestacions que demanaven democràcia i respecte als drets
humans». El govern de Gaddafi havia arribat al poder amb una revolta militar
l’any 1969 i, com una de les primeres mesures, havia expulsat la base militar nord-americana del país. Els darrers anys havia dedicat molts esforços
polítics i econòmics a crear estructures d’unitat africana, les més destacades
de les quals els intents per a consolidar la Unió Africana, el projecte de crear
un banc africà per a deixar de dependre dels préstecs i deutes de l’FMI i el
BM, el finançament d’un satèl·lit africà per a deixar de pagar les cares quotes
dels satèl·lits estatunidencs i europeus i dotar de sobirania comunicativa el
continent, i el projecte de crear una moneda africana convertible en or a per
sortir del dòlar i del franc CFA en les transaccions internacionals. Després de
l’enderrocament del govern de Gadafi, Líbia s’ha convertit en un estat fallit, el
major centre de distribució d’esclavatge laboral i sexual del món, i un immens
camp d’entrenament per a grups terroristes fonamentalistes.
Quina importància han tingut els projectes de substitució del dòlar? Actualment, com a mínim un 80% del comerç i les finances mundials utilitza el dòlar
com a divisa en les transaccions, sobretot les relacionades amb els recursos
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energètics com el petroli i el gas (petrodòlars). Els països que necessiten la
compra de recursos energètics requereixen també de petrodòlars. Aquest fet
permet al govern dels Estats Units sostenir un equilibri monetari malgrat
haver anul·lat el patró dòlar-or i mantenir un deute que, a principis de
2018, superava els 21.300.000 milions de dòlars i creixia a un ritme d’uns
45.000 dòlars per segon.
John Perkins, en el seu llibre autobiogràfic Confessions d’un sicari econòmic, deixa ben clara la importància de mantenir el dòlar com a moneda de referència per als intercanvis internacionals: «Mentre el món continuï acceptant
el dòlar com a divisa de referència, aquest endeutament excessiu [dels EUA]
no serà un gran obstacle per a la corporatocràcia. Però si el dòlar fos substituït per una altra moneda, i si alguns dels països creditors, Japó o la Xina per
exemple, decidissin reclamar, el canvi de la situació seria dràstic i els Estats
Units es trobarien de sobte en una situació força precària».

Sobirania és enfrontar-se a l’imperialisme

La plena sobirania és imprescindible per a desenvolupar polítiques econòmiques de caire progressista, redistributives pel que fa a la riquesa i amb una
nova perspectiva ecologista, ja siguin més reformistes o més revolucionàries.
Qualsevol poble que es vulgui dotar de plena sobirania en aquest context
global ha d’entendre que s’ha d’anar més enllà d’aconseguir un imprescindible
poder consolidat dins del seu territori. I s’ha de plantejar com fer front als
atacs de l’imperialisme, que segueixen un manual força estàndard.
Primer, s’haurà de desempallegar de les condicions imposades pels grans
creditors en cas d’estar endeutat (els famosos «plans d’ajustament estructural»). En segon lloc, haurà de saber gestionar els xantatges econòmics de les
grans empreses multinacionals pel que fa al control monetari i subministrament de matèries primeres, productes manufacturats, recursos tecnològics,
etc. En estreta relació amb això darrer, també s’haurà d’enfrontar a possibles
bloqueigs econòmics. Paral·lelament, s’haurà de defensar de múltiples formes d’intents de desestabilització política, social i militar interna, que segur
que seran molt ben finançades i mediàticament defensades des de diferents
agències de cooperació estatals i privades. I, per a acabar, haurà de tenir en
compte la possibilitat d’una intervenció militar directa emparada per la major
potència militar del planeta.
Les darreres dècades, i fins la recent guerra de Síria, els pobles i governs
que han gosat rebel·lar-se contra el model de desenvolupament imposat per
l’imperialisme estatunidenc s’han trobat gairebé sols davant de cadascuna
d’aquestes amenaces, i sobretot davant el recurs de la invasió militar. Però
és probable que la intervenció militar russa a la guerra de Síria hagi obert un
nou escenari que ja s’entreveia des de feia uns anys i que venia precedit, en
part, per la intervenció, també russa, a les guerres de Geòrgia i Ucraïna. Això,
juntament amb el poder militar xinès, cada cop més gran, es tractaria d’una
situació que tendeix a un cert multilateralisme militar, vinculat al multilateralisme econòmic, en què nous poders regionals gosarien contenir la influència i
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«El nostre delicte és haver promogut una reforma
agrària que ha afectat els interessos de la United Fruit
Company. El nostre delicte és voler tenir la nostra
pròpia ruta cap a l’Atlàntic, la nostra pròpia energia
elèctrica i els nostres propis molls i ports. El nostre
delicte és el nostre desig patriòtic d’avançar, de
progressar, d’aconseguir una independència econòmica
que vagi de la mà de la nostra independència política».
−Jacobo Arbenz, President de Guatemala, declaracions a la ràdio
davant els atacs aeris de l’exèrcit dels Estats Units, juny de 1954.
intervenció militar estatunidenca i de la Unió Europea. I sembla que no només
afectaria aquells espais geogràfics més propers a la nova influència russa o
xinesa, sinó que les mateixes maniobres militars russes a costes veneçolanes
podrien haver dissuadit formes militars més contundents d’intervenció nordamericana.
Ara bé, què suposa per als pobles que pugnen per la seva sobirania cercar
aliances amb aquests nous poders econòmics i militars regionals? Són imprescindibles per a assolir aquesta sobirania si s’ha de veure enfrontada als
interessos de l’imperialisme estatunidenc i de la UE? Quin cost tenen i com
s’haurien de gestionar?
Si volem erigir-nos com un moviment per l’autodeterminació, i encara
que els problemes derivats de la consecució del poder polític ens quedin lluny,
potser val la pena anar pensant en aquestes qüestions. També per a saber com
actuar quan altres pobles i governs als quals els toca gestionar-ho es veuen
immersos en guerres econòmiques, militars i mediàtiques, i la nostra societat
(com a membres d’un estat integrat a la UE i l’OTAN) hi té un paper interventor. Hi hem de pensar per a saber com afrontar intervencions com les de
Nicaragua, Veneçuela, Iraq, Líbia, Síria. I sobretot com fer-ho per no trencar la
unitat i l’acció de l’esquerra, i aprendre també a gestionar crisis internes, que
seran molt més dures si s’arriba a tenir l’oportunitat de gestionar i defensar la
sobirania del nostre poble. Perquè l’imperialisme aprofitarà totes les fissures
internes, i l’esquerra internacional és molt especialista en derrotar-se a si mateixa en la difícil però pèssima gestió de les pugnes internes.
Afrontar la sobirania és, doncs, també, afrontar les bombes econòmiques, mediàtiques i militars. És també afrontar les bombes que nosaltres
mateixes ens llancem contra la unitat del moviment, contra la unitat de classe
i contra la unitat del poble. Sabent que a vegades aquesta unitat és una quimera i que potser per a avançar en cal trencar una part. Q
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L'únic camí cap
al socialisme?
Per Oriol Arcas

Només a partir d’una planificació socialista es pot
aconseguir que la tecnologia passi a ser patrimoni
de tots i no d’uns pocs.
Més enllà dels debats sobre la privacitat, les tecnologies de la informació tenen
ramificacions extraordinàries que potser l’esquerra està ignorant. Què són
realment les plataformes tecnològiques? Quin paper va tenir la manca de tecnologia en la caiguda de l’URSS? I si la peça final del trencaclosques marxista
són els algorismes que fan funcionar Google i Amazon? Els experiments cibernètics del segle xx ens animen a explorar la possibilitat del cibercomunisme i
els debats que planteja.
Les tecnologies de la informació han transformat de forma profunda
la humanitat, i encara som lluny d’esgotar-ne el potencial. Però, com tota
tecnologia, també tenen el seu revers negatiu. La privacitat i la propietat
de les dades personals s’han posat de relleu després d’escàndols com el de
Cambridge Analytica, que va tergiversar processos electorals com el Brexit
mitjançant les fake news i l’ús fraudulent de milions de perfils de Facebook.
Recentment també hem viscut els efectes disruptius de plataformes com
Airb’n’b, Uber o Deliveroo en sectors com l’habitatge, el transport o el repartiment a domicili.
Els partits d’esquerres intenten adaptar la legislació a aquestes noves
realitats que la tecnologia va obrint. Això sovint acaba en un enfocament
individual, sota la forma de drets civils: dret a la privacitat, dret a l’accés a la
informació, dret a l’oblit…
Es troba a faltar, sovint, una anàlisi sistèmica de les tecnologies de la
informació i una proposta transformadora més enllà d’un capitalisme amable.
Cal deconstruir el mite del jove emprenedor de Silicon Valley –Steve Jobs,
Mark Zuckerberg, Elon Musk– i observar atentament les noves dinàmiques
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capitalistes després de la
troballa d'una nova matèria
primera: les dades. Les
dades sempre han estat presents, tota activitat humana
o natural genera informació, però fins al segle xx la
humanitat no ha disposat de
les tecnologies necessàries
per transmetre, emmagatzemar i convertir aquesta
informació en coneixement
útil. Les plataformes tecnològiques són les noves formes empresarials que han
sorgit d'aquesta dinàmica
però, què són realment? Nick Srnicek les defineix a Capitalismo de plataformas
(Caja Negra, 2014) com a infraestructures tecnològiques que permeten operar
negocis i transaccions mercantils al seu interior. Uber permet contractar un
taxi, i Airb’n’b llogar un apartament. Deliveroo posa en contacte clients, restaurants i missatgers. El negoci real de Google i Facebook és la publicitat; els
serveis deficitaris que ofereixen –Gmail, Maps, Instagram, WhatsApp– només
serveixen per acumular les nostres dades personals i alimentar els seus algorismes. Aquesta tendència s’estén a tota l’economia, amb plataformes industrials –General Electric, Siemens– i agrícoles –John Deere, Monsanto.

Es troba a faltar, sovint,
una anàlisi sistèmica de les
tecnologies de la informació i
una proposta transformadora
més enllà d’un capitalisme
amable. Cal deconstruir el
mite del jove emprenedor
de Silicon Valley

El retorn del debat del càlcul econòmic socialista

Les plataformes tecnològiques no són tant un nou agent del mercat com el lloc
on operen els agents. No revolucionen els mercats, els substitueixen. Com un
Caribdis digital, xuclen al seu interior sectors econòmics sencers. L’exemple
més clar són les plataformes austeres d’Uber i Airb’n’b, que no posseeixen cap
cotxe ni cap apartament malgrat ser grans mercats de transport i habitatge.
L’atracció és irresistible ja que els negocis operats dins de les plataformes són
més eficients i rendibles. En convertir-se en el mercat, escombren els competidors que es queden fora de les seves muralles i monopolitzen el sector que han
colonitzat, en una pràctica de winner-takes-all –qui guanya s’ho endú tot.
En els cercles de poder es veu els leviatans de Silicon Valley com
l’esperança d’un capitalisme esgotat. Des de les pàgines de New Left Review,
Evgeny Morozov ens adverteix contra el New Deal on Data, l’alternativa neoliberal al Green New Deal, que dona la benvinguda als mercats digitals com a
substitutiu de l’estat regulador. Per exemple, en lloc de regular més el mercat
immobiliari es proposa deixar fer a les immobiliàries i que, en tot cas, un algorisme intervingui puntualment.
Una teoria sencera anomenada «disseny de mercats» ha sorgit per explicar aquests nous mercats digitals. No obstant, el descobriment que Amazon
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planifica el seu estoc i que Uber utilitza algorismes per regular els preus ha
deixat els defensors del lliure mercat en una posició incòmoda: si neguen
la superioritat dels mercats regulats per algorismes, corren el risc que el
capitalisme quedi obsolet. Però, si accepten aquesta superioritat, reobren
la vella polèmica sobre mercats i planificació econòmica.
Per entendre el paper que pot jugar la tecnologia avui dia cal fer una
petita excursió al segle xx. Poc després de la Revolució d’Octubre, els representants de l’Escola Austríaca d’economia Ludwig von Mises i el seu deixeble
Friedrich Hayek van iniciar un debat sobre la incapacitat del socialisme de
planificar la producció i el consum de manera eficient. Mises i Hayek opinaven que la planificació centralitzada, tal i com la defensaven els economistes
socialistes Oskar Lange i Fred M. Taylor, entre d’altres, era impossible de dur a
la pràctica.
L’experiència de l’URSS ens pot ensenyar molt. Els soviètics navegaven aigües desconegudes per la humanitat, i sense mapa: és notori el silenci de Marx
sobre com hauria de ser una economia socialista. Des d’un inici, l’URSS es va
basar en un model planificat centralment pel Gosplan, el comitè de planificació econòmica. Això va ajudar a assolir grans objectius, com la industrialització
de l’economia en un temps rècord, i a resistir dues guerres mundials en un
entorn internacional hostil. Però a mesura que s’avançava cap a una economia
de consum, els càlculs del Gosplan eren cada cop més insuficients i les tesis
de Mises i Hayek guanyaven pes entre els gestors soviètics: només el mercat
podria regular una economia tan massiva. Alguns economistes i historiadors
creuen que la progressiva mercantilització de l’economia soviètica va crear les
condicions per a la sobtada implosió del socialisme i la restauració brutal del
capitalisme.
Una lliçó que es podria extreure d’aquests fets és que cal fugir tant de la
planificació centralitzada com del socialisme de mercat. Per tant, cal trobar un algorisme que substitueixi el mercat i alhora permeti la descentralització del poder.

Auge i caiguda de la cibernètica

El 1945 Hayek afirmava: «És més que
una metàfora descriure el sistema de
preus com una espècie de maquinària
per registrar els canvis o un sistema
de telecomunicacions». Hayek
creia que era impossible una tecnologia que igualés el mercat, i per això es
permetia aquesta comparació sense
advertir-ne el perill. No és d’estranyar
que, vint anys més tard, en ple auge
de les tecnologies electròniques digitals, Lange esmenés la seva proposta
d’economia centralment planificada:
«Avui, la meva tasca hauria estat molt

Les plataformes
tecnològiques no són
tant un nou agent del
mercat com el lloc
on operen els agents.
No revolucionen
els mercats, els
substitueixen
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Les primeres propostes per gestionar l’economia a través
de la tecnologia provenen de pioners soviètics com Anatoly
Kitov o Viktor Glushkov, entre moltes altres persones
més simple. La meva resposta a Hayek hauria estat: “Quin és el problema?
Posem les equacions simultànies en un computador electrònic i obtindrem la
solució en menys d’un segon.”».
No va ser l’únic a veure aquesta solució. Les primeres propostes per
gestionar l’economia a través de la tecnologia provenen de pioners soviètics
com Anatoly Kitov o Viktor Glushkov, entre moltes altres persones. Ja als anys
40 van predir el potencial dels ordinadors i van proposar un Internet soviètic
que connectaria tota l’economia de l’URSS. Les seves propostes són revolucionàries encara avui, sobretot veient l’ús miop que es fa de les noves tecnologies en les societats capitalistes. La cibernètica, la teoria que estudia els
organismes biològics per aplicar les mateixes tècniques en sistemes complexos
com l’economia, va ser el fonament de les seves propostes. Si hagués tingut
èxit, possiblement la història de l’URSS hauria estat diferent, no només per
solucionar el problema de la planificació econòmica, sinó també per posar fi
al control burocràtic de l’economia i fer possible una participació directa dels
treballadors.
Desgraciadament, la censura i les purgues estalinistes dels anys 30 van
condemnar la cibernètica, en considerar els ordinadors i l’automatització com
«pseudociències idealistes burgeses» contràries al marxisme. Benjamin Peters
descriu a How Not to Network a Nation (MIT Press, 2016) com als anys 50 es
va aconseguir restaurar la cibernètica, però aleshores l’URSS ja duia dècades
d’endarreriment tecnològic respecte els EUA, i la rivalitat entre organismes soviètics va provocar el boicot a les propostes de gestió automàtica de
l’economia de Kitov i Glushkov.
Als anys 70 la cibernètica reapareix al lloc menys esperat: el Xile
d’Allende. Com recull esplèndidament la investigadora Eden Medina a Revolucionarios cibernéticos (LOM Ediciones, 2013), un grup de tecnòlegs del govern,
davant de les dificultats creixents per gestionar les empreses acabades de
nacionalitzar, va convidar el cibernetista britànic Stafford Beer a dissenyar un
prototipus per gestionar l’economia xilena. Malgrat els escassíssims recursos
tecnològics de l’estat xilè, que no es podia comparar amb els EUA o l’URSS,
van aconseguir implementar el sistema Synco –Cybersyn en anglès– per
comunicar les diverses empreses estatals. Malgrat ser un prototipus, el sistema va ser clau per organitzar la distribució durant un boicot dels camioners
al govern socialista. Tristament, el projecte Cybersyn va morir amb Allende
durant el cop d’estat de Pinochet.

El cibercomunisme

Ara que ja s’han apaivagat els ecos de l’ensorrament de l’URSS i la tecnologia
ha madurat enormement, creix l’interès en el cibercomunisme. El 2017, Binbin
Wang i Xiaoyan Li, de la Universitat de Sichuan, proposaven un mercat planificat
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gràcies a la tecnologia, un Gosplan 2.0. La reacció de l’establishment va ser de
pànic, amb excepcions puntuals. Curiosament, els guardians de l’ortodòxia
econòmica no tenien arguments matemàtics contra la planificació digital, i havien de recórrer als tòpics anticomunistes més gastats. Citaven més a Orwell
que a Hayek, fet que és un símptoma del seu desconcert.
Cal destacar dues propostes que coincideixen en el rebuig tant al socialisme de mercat com a la planificació centralitzada. Paul Cockshott, juntament amb Allin Cottrell, fa dècades que dissenya models d’economies socialistes planificades. Aquests models són igual o més eficients que el mercat
a l’hora d’escoltar als consumidors i planificar la producció en funció dels
seus desitjos. Les hores treballades es convertirien en bons de consum, com
havia suggerit Marx. És important aquí no confondre l’ús d’aquests bons
per consumir productes amb gastar el salari en un mercat: ni el treball de
les persones ni els productes es poden comprar ni vendre ja. Maxi Nieto
i Cockshott han publicat una magnífica descripció d’aquests models a Cibercomunismo (Trotta, 2017), juntament amb un debat sobre les característiques
d’una economia socialista planificada i la transició des del capitalisme.
Daniel E.Saros presenta a Information Technology and Socialist Construction (Routledge, 2014) un model que, més enllà dels detalls tècnics, és original
per proposar interfícies familiars als consumidors. Per exemple, el seu Catàleg
General, on la ciutadania pot posar en una cistella els béns registrats pels productors, recorda poderosament l’app de productes d’Amazon.
La sobirania tecnològica pot produir quelcom més que un capitalisme
amable: un socialisme participatiu viable avui mateix. Es produeix exactament
el que s’ha de consumir, sense competència ineficient, com en els projectes de
crowdfunding. Els algorismes permeten d’introduir criteris racionals, com per
exemple un topall al consum d’hidrocarburs. Desapareixen els vicis capitalistes: el valor de canvi, els diners i la circulació comercial, i amb ells el capital;
només queda el valor d’ús. I, per descomptat, ningú es pot apropiar del treball
aliè.
Arribats a aquest punt, sorgeixen innombrables preguntes. Com comerciar amb altres estats capitalistes? Qui programa i controla els algorismes? On
queda la privacitat sota el control d’un algorisme omniscient? I com transitar
des del capitalisme? Són debats importantíssims que caldria que l’esquerra
encetés i que ja s’anticipaven el 1974 a Els desposseïts d’Ursula K. Le Guin (Raig
Verd, 2018), la «utopia ambigua» anarquista del planeta Anarres que planifica
la producció gràcies a una xarxa de computadors.
Les hipòtesis dels cibernetistes són molt agosarades, i de ben segur algú
les titllarà d’utòpiques, però si són correctes ens trobaríem amb la peça final
del trencaclosques marxista i la possibilitat de situar el capitalisme en una
cursa tecnològica que el mercat analògic no pot guanyar. Hauríem convertit
el silenci de Marx en una mera qüestió d’enginyeria, i tindríem motius per
potenciar enlloc de témer l’Internet de les Coses o la Intel·ligència Artificial.
A més, proposar models econòmics viables és la millor manera de convèncer
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que el socialisme és possible en un moment d’emergència climàtica i col·lapse
civilitzacional.
Tot i que el cibercomunisme és una proposta a llarg termini i no substitueix els passos previs, a diferència del socialisme ignot de Marx, funciona
com a hiperstició: és un destí que guia aquests passos previs i que podem
anar pensant i implementant ara mateix.

Comunisme de Luxe Totalment Automatitzat

Resta un comentari sobre l’automatització. Els debats recents han girat entorn
la idea que «els robots ens prendran la feina». Aquest enfocament és altre cop
limitat.
En moltes economies capitalistes, com la dels Estats Units,
l’automatització ha estat i seguirà sent una de les principals causes de desocupació de les persones amb treballs manuals i/o repetitius, malgrat que la força
sindical i les polítiques de cada país –per exemple Alemanya– poden suavitzar aquest desplaçament de l’ocupació cap a noves feines. En les economies
socialistes de mercat, la situació no millora gaire. A l’URSS, les subvencions als
productes bàsics s’havien de pagar amb els beneficis de les empreses estatals,
de manera que aquestes es veien obligades a pagar salaris baixos i s’entrava
en un cicle viciós. En aquestes condicions no existien incentius per invertir en
l’automatització de la producció perquè hi havia prou força de treball barata.
Per tant, només en una economia plenament socialista, on el consum
depèn de la producció però no de les hores de treball, l’automatització té
l’efecte esperat: reduir el temps de treball de les persones. És obvi per què la
paraula «treball» prové del llatí tripalium, que era un instrument de tortura
similar a la crucifixió. Cal plantejar-se abandonar l’ètica protestant del treball i
avançar cap un horitzó de «luxe socialista» en què treballin els robots.
L’automatització també incideix en alguns dels debats que planteja el
feminisme, que potser no són els més urgents –comparats amb el feminicidi–
però sí estructuralment rellevants. Els robots poden eliminar certes tasques
de cures que massa sovint recauen sobre les dones. Aquesta automatització
no significa amagar el debat ni deshumanitzar certes tasques com les cures
dels infants, els malalts o la gent gran, sinó convertir en un debat social
fins a quin punt deixar-les en mans de la tecnologia. Una situació millor que
l’actual, on són obligatòries excepte per a qui té diners per contractar «robots
humans» que els les facin. Q

La sobirania tecnològica pot produir
quelcom més que un capitalisme amable:
un socialisme participatiu viable
avui mateix
50

Alternatives
republicanes
Infografies Milvietnams
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n aquesta secció volem fer un breu repàs històric
per altres formes d’organització política. Si bé en
el pla econòmic tendim a imaginar abans la fi del
món que la fi del capitalisme, en el pla polític passa
quelcom semblant. Les distòpies que han esdevingut l’escenari habitual de tantes pel·lícules, sèries i novel·les
semblen dir-nos que no la democràcia parlamentària, tal i com la
coneixem avui dia, és l’única opció que malgrat els seus defectes
pot encarnar els ideals revolucionaris que van donar pas a la
modernitat.
Les elits han estès una capa d’oblit sobre la història
que anul·la tantes experiències que mostren que una forma
d’organització social, més acord amb els interessos de les masses,
és possible. Formes que no són receptes homogènies, sinó que
descansen sobre les particularitats històriques dels respectius
pobles i nacions.
En aquest apartat, desenvolupem gràficament algunes
d’aquestes alternatives inspiradores d’una altra forma de govern
republicà; on la democràcia directa i la participació col·legiada
d’òrgans populars prenen el relleu a les formes anquilosades
amb les que les elits i la burgesia han segrestat la voluntat
general en les «democràcies» occidentals. Són els exemples de
1792
l’organització
antifeixista de la Catalunya del 36, la Cuba socialista, la França revolucionària i la República federal iugoslava. Q
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Per Gonzalo Berger

E

l desenvolupament del context polític
al territori català durant els darrers
mesos de l’any 1936 i la primera part
de l’any 1937 va estar determinat pel
fet que el país s’enfrontava a un enemic
que tenia com objectiu l’anihilament de les aspiracions nacionals i socials de Catalunya. La confrontació armada va provocar que les necessitats i evolució del front de guerra marquessin les dinàmiques
polítiques a la reraguarda. Només des d’aquesta
perspectiva podem entendre i avaluar l’organització
política del país i els esforços de les diferents organitzacions per mantenir la coalició antifeixista.
El 20 de juliol de 1936 es va donar per finalitzat el sollevament dels militars a Barcelona. Forces
d’ordre públic, militars fidels al govern i membres
de les organitzacions del Front Popular i del sindicat CNT havien aconseguit derrotar el cop d’estat.
De manera simultània, s’havia iniciat un procés
revolucionari: una revolució social, de classe, però
també una fractura en les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya.
El 21 de juliol de 1936 es feia pública
l’existència del Comitè Central de les Milícies Antifeixistes. L’acord incloïa a les organitzacions de la
CNT, la FAI, UR, UGT, USC, ERC, ACR i el POUM.
Es tractava d’una entitat política que articulava
una força militar —base real de qualsevol forma
de poder— i que implicava l’aliança, de facto, entre
organitzacions obreres, marxistes i llibertàries i
forces catalanistes progressistes, incloses les que
representaven el Govern de Catalunya, fins aquell
moment autonòmic. Paral·lelament a la posada
en funcionament del CCMA es constituïa un nou
govern a la Generalitat, format per nou consellers

d’ERC, dos del PSUC, un d’UR i un d’ACR. Durant els
mesos posteriors, aquest govern va patir diverses
modificacions, tant en la seva composició ideològica
com en l’equilibri de les forces a les que representava. Tanmateix, a banda de les competències en defensa i interior, va assumir l’administració de justícia, la planificació econòmica i la resta d’atribucions
pròpies d’un govern estatal.
A la base de l’administració van aparèixer
diferents tipologies de poders locals: comitès de
defensa, de salut o antifeixistes, amb hegemonia
de les forces llibertàries o de les organitzacions
republicanes. Tot i així, cap organització política o
poder local va qüestionar l’autoritat del Govern de
la Generalitat ni va apostar per la seva desaparició.
Paral·lelament als comitès van continuar funcionant els consistoris municipals, un cop excloses de
l’administració local les organitzacions de la dreta.
La dualitat de poder al món local es va dirimir
ràpidament i mitjançant la dissolució dels comitès
i l’entrada dels representants de les organitzacions
obreres als governs municipals. Aquest fet també
es va produir a les institucions de la Generalitat.
El 28 de setembre es dissolia, per unanimitat dels
seus membres, el CCMA, i deixava pas a la Conselleria de Defensa, que a partir d’aquell moment va
esdevenir l’administració responsable dels afers
militars a Catalunya. La necessitat d’afrontar el
conflicte bèl·lic va obligar al conjunt de les poc
heterogènies forces antifeixistes a realitzar concessions, tot i que les friccions i rivalitats ideològiques
es van projectar en el temps de manera continuada.
Aquesta situació es va mantenir fins a la finalització dels Fets de Maig de 1937. A partir d’aquell
moment, el Govern de la II República Espanyola
va recuperar totes les competències al territori i
assumí de manera directa el control de les forces
armades de Catalunya. Q

Mentre existeixin les classes
no es pot parlar de democràcia pura
Andreu Nin
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Per Albert Noguera

L

a Revolució d’1 de gener de 1959 instaurà, a Cuba, un nou poder revolucionari que aprovà un nou text constitucional, denominat Llei Fonamental, que
com establia el programa del Montcada,
estava basat en la Constitució de 1940 tot i que amb
algunes modificacions com la que obria la possibilitat d'expropiació sense prèvia indemnització.
En aquests primers anys, el Consell de Ministres va aprovar diferents lleis de confiscació,
d'intervenció i nacionalització. En finalitzar les
nacionalitzacions de 1963, la propietat estatal
ocupava a Cuba el 95% de la indústria, el 98%
de la construcció, el 95% del transport, el 70%
de l'agricultura, el 75% del comerç minorista i el
100% del comerç Majorista. Aquest ampli sector
de l'economia estatal, encara major després de
la denominada “Ofensiva revolucionària” que va
prorrogar les accions confiscatòries fins a 1968, va
permetre la integració i el progressiu desenvolupament a Cuba de les noves relacions de producció i
estructura socioeconòmica de caràcter socialista.
Totes aquestes transformacions van quedar institucionalitzades definitivament amb la Constitució
socialista de 1976 que instaura un Estat socialista.
Amb la caiguda del bloc socialista, l'inici del
denominat període especial i la reforma constitu-

cional de 1992, s’inicia un període progressiu de reforma de les relacions econòmiques i socials de l'illa
que suposa la introducció progressiva d’elements
de mercat i que és plasma amb la nova Constitució de 2019 on és reconeix el paper del mercat en
l'economia, obre la possibilitat per a la privatització
de la propietat i/o gestió d'un ampli nombre de béns
i serveis i redueix la participació dels treballadors en
les branques de la economia.
El sistema d’organització política existent
s’organitza de la següent manera. A nivell municipal, un model de democràcia popular on els i les
veïnes, mitjançant assemblees veïnals de nominació de candidats, postulen diferents candidats
d’entre els quals s’elegeixen, mitjançant eleccions
municipals amb sufragi universal, lliure i secret,
aquells que conformen l’Assemblea Municipal del
Poder Popular. Aquests tenen l’obligació de realitzar, periòdicament, assemblees veïnals de rendició
de comptes en la seva circumscripció i poden esser
revocats del seu mandat pels veïns en qualsevol
moment.
A nivell estatal, existeix un sistema parlamentari on l’òrgan principal és l’Assemblea Nacional
del Popular, composat per diputats elegits mitjançant eleccions amb sufragi universal, lliure i
secret, d’entre les i els candidats postulats per assemblees veïnals de nominació de candidats. Una
vegada conformada l’Assemblea Nacional, aquesta
elegeix el President de la República. Q

Aquesta bandera, aquest cel,
aquesta terra,
la defensarem al preu
que sigui necessari
Fidel Castro
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1792

1785

Per Arnau Barquer

L

’entramat institucional que s’articulà
després de la caiguda de l’Antic Règim
a França fou d’una espectacular complexitat i subjecte a múltiples variacions durant els convulsos mesos de
la Revolució. Tanmateix, només es pot explicar la
seva, encara que efímera, viabilitat a partir de la
constant i decidida intervenció de les masses en
l’arena pública, que sobrepassava amb molt una
participació electoral que delegava la seva sobirania als representants polítics.
L’articulació territorial mateix suposà una autèntica fractura amb el món anterior, en eliminar
els senyorius i divisions pròpies de l’estat monàrquic absolutista. El decret del 22 de desembre de
1789 aprovava una organització territorial en 83
departaments guiada per criteris de racionalitat.
En cada un d’ells, s’hi articulaven les communes o
municipis (prop de 38 mil arreu del territori) guiades pel mateix esperit. A partir d’agost de 1792, les
communes, es van instituir com a lloc d’exercici
de la sobirania popular, amb l’autoorganització de
la guàrdia nacional (milícia popular) i la possibilitat de federar-se entre elles per organitzar
l’autodefensa, mentre que les ciutats s’articulaven
a partir de les seccions censals, creades el 1789. De
l’assemblea de la secció, com a òrgan sobirà, s’hi
derivava un comitè civil que prenia les decisions i
estructurava les decisions de l’Assemblea nacional,
un jutge de pau i un comissari de policia, ambdós
escollits d’entre els electors.
Entre 1789 i 1795 es succeïren quatre processos constituents basats en diverses interpretacions
del dret natural amb la sobirania radicada en el

poble com a subjecte de dret i ja no com a súbdit.
El 26 d’agost de 1789 es proclama la Declaració
dels Drets de l’Home i el Ciutadà i s’estableix una
Assemblea sobirana escollida per sufragi censatari
per a la redacció d’una constitució. Aquesta, proclamada entre el 2 i el 24 de setembre de 1791, nega
els principis bàsics de la Declaració en establir un
sistema basat en el sufragi censatari, la llei marcial
i la defensa de l’esclavitud. L’Assemblea Nacional
n’era l’espai legislatiu, acceptat pel monarca que
tenia poders executius i dret de vet sobre algunes
qüestions. La insurrecció popular del 10 d’agost de
1792, però, hi va posar fi, derrocant la monarquia, i
va establir com a òrgan legislatiu i executiu la Convenció nacional, en mans de diputats moderats que
seran deposats entre maig i juny de 1793.
Després de la caiguda dels girondins, s’atorgà
el poder a una nova Convenció jacobina liderada
per Robespierre i Marat amb l’encàrrec d’elaborar
una nova constitució i aprofundir en les transformacions revolucionàries. La nova constitució es
proclama a finals de juny de 1793, amb una càmera
legislativa única (la Convenció Nacional), sufragi
universal masculí i abolició de l’esclavatge.
En aquesta etapa, la Convenció Nacional,
composta per 749 delegats, era l’òrgan legislador i executiu, i el Comitè de Seguretat General,
encarregat de la policia i la justícia revolucionària.
Durant l’ascens dels jacobins al poder, es creà el
Comitè de Salvació Pública, encarregat d’aplicar
els acords de la convenció per afrontar una situació internacional hostil i una contrarevolució
latent a l’interior del país, que amenaçaven les
fites de la Revolució.
Tot aquest sistema acabà amb la reacció
termidoriana del 26-27 de juliol de 1794 i l’inici de
l’etapa coneguda com a Directori (1795-1800). Q

El poble és sobirà.
El poble pot, quan li plagui,
canviar el seu govern
i revocar els seus mandataris
M. Robespierre
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Per Jordi Cumplido

L

a República Federal Socialista de
Iugoslàvia, proclamada de forma
oficial el 29 de novembre de 1945, es el
resultat de l’alliberament dels pobles
eslaus del sud de la invasió feixista en
el context de la segona guerra mundial i la seva
reunificació en un estat socialista.
Després de la primera guerra mundial i amb
el trencament dels grans imperis austro-hongarès
i otomà, el 1918 els estats eslaus del sud es van
unir en una primera federació que va fracassar per
la irresoluble tensió entre una Sèrbia hegemònica
i les aspiracions de Croàcia.
La nova federació que posà en peu l’exèrcit
partisà liderat pel mariscal Tito es basava en el
lema ‘Fraternitat i Unitat’ (Bratstvo i Jedinstvo)
i en la combinació de dos elements cabdals: en
el terreny polític, l’equilibri entre un poder fort
centralitzat i un sistema nacional que garantís
l’autonomia de les unitats federals, i en el terreny
econòmic, un model de planificació estatal diferent al soviètic i basat en l’autogestió. Tot plegat
va donar com a resultat un estat socialista genuí
a tot el món amb un règim de llibertats molt més
extens que el model soviètic.
La República Federal Socialista de Iugoslàvia
estava integrada per sis repúbliques: Eslovènia,
Croàcia, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro i Macedònia. Tot i que existia un Comitè Central federal
que marcava línies estratègiques, les directrius
essencials es decidien en congressos regulars on
les federacions comptaven amb un vot particular.

L’excepció era Sèrbia, el territori del qual s’havia
dividit en 3: la Sèrbia central, la província de la
Vojvodina, al nord, i la província de Kosovo, al sud.
Per tant, en els congressos es comptaven 8 vots.
Tito havia dividit Sèrbia en províncies per
evitar que el seu pes hegemònic tornés a generar
un conflicte amb les aspiracions nacionalistes de
Croàcia. El sistema polític només reconeixia un
partit, la Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia, que
comptava amb les seves organitzacions federals
i una amplia base de moviments socials: organitzacions estudiantils, sindicats, entitats culturals,
seccions juvenils, de dones, etc.
Durant el primer període (1945-1974) el règim va intentar assegurar la supervivència del nou
estat controlant l’opinió públic, limitant les llibertats d’opinió i expressió, i combatent els enemics
interns. En aquest període, l’economia iugoslava
va experimentar un creixement espectacular i el
sistema polític es va enfortir des del trencament
oficial amb la Unió Soviètica el 1948.
El segon període està marcat per l’aprovació
d’una nova Consitució, el 1974, que amplia les
llibertats, liberalitza l’economia i avança en una
descentralització territorial. Aquests anys estan
marcats per l’augment de les tensions nacionals fruit de les reivindicacions del moviments
nacionalistes, sobretot a Croàcia i a Kosovo. La
mort del mariscal Tito sense un successor fort al
capdavant de l’estat, el 1980, l’ascens dels nacionalismes que amenaçava el principi fonamental
de ‘Fraternitat i la Unitat’, i l’esclat d’una crisi
econòmica pel col·lapse del deute extern culminaren en el procés de desintegració de Iugoslàvia als
anys noranta. Q

La voluntat d’un poble
és molt més poderosa
que la força d’un exèrcit
Josip Broz "Tito"
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Un catalanisme
pel segle xxi
Per Marta Roqueta Fernàndez

Un estat català no pot ser aliè a
les dinàmiques de desarrelament
i desterritorialització establertes
pel capitalisme global. Per
això els elements cívics no són
suficients per bastir un autèntic
republicanisme.

L

es sentències als presos polítics independentistes catalans posen punt i
final al cicle dels dos anys posteriors
a la celebració del referèndum de l’1
d’octubre. Ha estat un període en què
s’ha consumat l’esgotament dels marcs discursius
emprats perquè l’independentisme tingués prou
força política, social i cultural com per disputar
l’hegemonia del país al catalanisme autonomista.
També ha posat de relleu la necessitat de bastir
nous lideratges, així com de dissenyar estratègies
per fer que el moviment abandoni la dinàmica reactiva en què s’ha instal·lat arran de la repressió.
En la nova etapa, que molts anomenen postprocés, com sumar catalans a l’independentisme
i quin és el model de república més efectiu per
aconseguir-ho són debats necessaris per bastir
l’estratègia i l’imaginari que la sosté. En relació
a l’última qüestió, una part de l’independentisme,
especialment vinculat a Esquerra Republicana,
com ara Gabriel Rufián o els autors d’Obertura
Republicana: Catalunya després del nacionalisme,
Joan Manuel Tresserras i Enric Marín, sembla avesat a promoure un discurs que rebutgi allò associat
a una versió ètnica de la nació, o bé que refusi el
caràcter nacionalista del moviment. La visió,
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Un estat català no pot ser aliè a
les dinàmiques de desarrelament
i desterritorialització establertes
pel capitalisme global
que podríem qualificar de postnacionalista, parla
de republicanisme, un concepte que corre el risc de
convertir-se en un significant buit, com altres conceptes brandats per l’independentisme.
El postnacionalisme, però, no és un marc de
pensament adequat per concebre un Estat català. Sobretot si es vol dotar d’una forma de govern
republicana que consideri l’estat com un conjunt
de sobiranies –territorials, comunitàries, individuals– que articulen l’administració dels béns
comuns per part de la ciutadania i els poders públics. Tampoc per armar un contrapoder –polític,
econòmic, cultural i militar– capaç de mantenir-se
ferm davant els embats estatals. Un estat català
no pot ser aliè a les dinàmiques de desarrelament
i desterritorialització establertes pel capitalisme
global, ni tampoc als moviments d’extrema dreta
que creixen en diversos punts del món com a resposta. A més a més, la condició de nació subalterna
de Catalunya fa que la resistència a l’espanyolisme
sigui una prioritat. El postnacionalisme no és
capaç d’articular una resposta a aquestes amenaces, ja que parteix de l’assumpció de postulats
colonials pensats per sotmetre culturalment,
econòmica i política els pobles subalterns.
Com a alternativa, proposo una redefinició
del nacionalisme català enfocat tant a satisfer les
necessitats materials de la població com a ser un
element de resistència antiespanyolista. Prenent
com a referent el que Clara Ramas explica sobre
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patriotisme democràtic espanyol, es tracta de
construir un nacionalisme català que esquivi
tant «l’etnonacionalisme excloent i reaccionari
[que a Catalunya encarnaria el Front Nacional] com l’individualisme neoliberal merament
progressista», sabent que és complicat a causa de
l’estigmatització espanyolista del nacionalisme
català.

Definir la nació

Una actualització del nacionalisme català ha de
tenir en compte un context de globalització que,
tal com apunta Clara Ramas, té tendència a unir
el neoliberalisme econòmic amb un centralisme
en les decisions polítiques. Això, continua Ramas,
sotmet els pobles a processos de desarrelament
–pèrdua d’identitat– i de desterritorialització –pèrdua de sobirania sobre el territori.
Com a exemples a Catalunya podem citar
les retallades dels serveis públics durant la crisi
econòmica, la imposició del 155 i el silenci de la
Unió Europea davant la violació estatal dels drets
civils a Catalunya. La irrupció de Vox ha suposat
un enduriment de les posicions sexistes i espanyolistes del PP i Ciutadans, alhora que ha facilitat
que les propostes espanyolistes i feministes del
PSOE es vegin com a consensos de mínims que cal
preservar, i no superar, per part de les esquerres
d’arreu de l’Estat. Si bé no es pot negar l’impacte
que la crisi econòmica i la imposició de dinàmiques
estatals recentralitzadores han tingut en el creixement de l’independentisme, en altres qüestions,
com la problematització del vincle entre Catalunya
i la Unió Europea, el relat postnacionalista i independentista majoritari està en sintonia amb els
ideals més favorables a l’establishment europeu.
També ha tendit a veure amb bons ulls l’aliança
amb el PSOE per frenar l’extrema dreta oblidant
que aquesta, malgrat defensar posicions reac-

cionàries, beu d’un imaginari espanyolista compartit amb els socialistes.
Tenint en compte les poques eines disponibles
per fer front als efectes negatius de la globalització, la meva defensa de la nació és estratègica.
Interpretant les visions
de Jule Goikoetxea i
Rossi Braidotti sobre
la doble cara del poder,
es tracta d’emprar el
poder emancipador
de la nació per frenar
–i crear una alternativa a– el poder
repressiu del neoliberalisme i l’Estat
espanyol. Goikoetxea
concep el nacionalisme en relació amb la
defensa de l’autogovern de les comunitats polítiques. Ramas considera que la resposta al desarrelament i la desterritorialització ha de partir del fet
nacional i crear una alternativa articulada sobre la
democràcia, la sobirania, la identitat, el feminisme, l’ecologisme i l’antiracisme, uns puntals que
poden millorar el benestar de la població i que són
l’alternativa a la dicotomia entre l’extrema dreta i
les elits globals neoliberals.
Goikoetxea, Ramas i Ramón Máiz afegeixen
que la nació s’articula al voltant de la necessitat
d’explicar qui són les persones que formen la
comunitat, mitjançant una història comuna i la
voluntat de projectar-se com a col·lectiu. Segons
Ramas, «el que construeix les societats és la
creença que hem estat alguna cosa en el passat i
volem ser alguna cosa en el futur». És per això que
les tres autores rebutgen una idea cívica del nacionalisme que el concep com un grup d’individus
que consenten adherir-se a les normes estatals. Per

a Máiz, aquesta visió de la nació la desconnecta de
la ciutadania, fent que l’especificitat històrica i cultural no siguin importants. Considero que, quan
el postnacionalisme català afirma que el procés
no va de banderes, nega la república catalana
com la materialització d’un projecte
irreproduïble a cap
altre lloc. Els discursos postnacionalistes
que abracen el nacionalisme cívic i parlen
de justícia social com
a forma d’articular el
republicanisme tenen
el risc de fomentar que
la ciutadania, seguint
el que escriu Máiz,
s’individualitzi i es descontextualitzi culturalment, «s’universalitzi», cosa
que facilita el desarrelament descrit per Ramas.
A més, la visió cívica imperant en el postnacionalisme és arriscada perquè, tal com afirma
Goikoetxea –i demostra Máiz analitzant diversos
nacionalismes–, no existeixen nacions que tan sols
siguin associacions voluntàries per a l’expressió de
principis polítics compartits.

Tenint en compte les poques
eines disponibles per fer front
als efectes negatius de la
globalització, la meva defensa
de la nació és estratègica

El contínuum etnico-cívic

Per a Ramón Máiz, tota nació és una articulació
complexa d’elements culturals i polítics que va
canviant al llarg del temps segons el context social
i les correlacions de forces. Davant de visions que
divideixen els nacionalismes entre els ètnics –considerats més excloents per articular-se al voltant
d’una raça, religió o llengua– i els cívics –vistos
com a més moderns i oberts, en basar-se en l’estat
o la noció de ciutadania–, Máiz planteja un contínuum etnico-cívic que contribueix a una
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configuració del nacionalisme que, segons el
context, defineix els problemes i les demandes de
la nació, l’estratègia per satisfer-los i els criteris
d’inclusió i exclusió dels seus individus.
Máiz considera que la dicotomia entre nacionalisme ètnic i cívic està pensada perquè els
nacionalismes estatals estigmatitzin els de les
nacions subalternes. Argumenta que el binarisme

No existeixen nacions que
tan sols siguin associacions
voluntàries per a l’expressió de
principis polítics compartits
tan sols es pot plantejar des d’un nacionalisme
implícit que dona per suposada la coincidència
entre fronteres polítiques i culturals (estat i nació),
i que considera aproblemàtica la qüestió de qui
conforma el poble sobre què s’alça la legitimitat de
l’Estat. Opino, doncs, que no és casual que aquells
elements que configuren el passat mític que aglutina la nació apuntats com a necessaris per Clara
Ramas, Jule Goikoetxea i Máiz, siguin els més
estigmatitzats per l’Estat.
L’Espanya nascuda de la Transició és un
exemple del que comenta Máiz, perquè sosté el
seu projecte polític en l’espanyolisme. Partint
de les teories de Ramón Grosfoguel, concebo
l’espanyolisme com una ideologia imperialista que
situa les nacions no castellanes en una relació de
subalternitat envers un sentiment d’espanyolitat
hegemònic de profunda matriu castellana, que
assigna, mitjançant la Constitució, la sobirania a
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un poble espanyol homogeni. Per fer-ho possible,
l’Estat ha creat el mite fundacional de la Transició, basat en dues premisses. L’una és el xantatge
del franquisme, que representa l’abans i estableix
allò a què no s’ha de tornar. L’altra és la promesa
d’Europa, que simbolitza el futur, una idea concreta de modernitat i marca cap a on s’ha d’anar.
Com a resultat, l’espanyolisme és un sistema de
dominació tant política com cultural. Ambdues
estan interrelacionades, perquè la cultural sosté la
política, però poden anar per separat.
El nacionalisme català majoritari ha estat
conscient d’aquesta estratègia. Davant dels intents
de l’espanyolisme de crear un nacionalisme banal
que relaciona la identificació amb Espanya amb
una voluntat cosmopolita d’estar connectat al món
i que concep el nacionalisme català, basc o gallec
com a tribals i en contra dels signes dels temps, el
nacionalisme català ha defensat el lema «és català
qui viu i treballa a Catalunya». Ha estat una bona
manera de modular el seu contínuum etnico-cívic,
fent de la llengua catalana un element de cohesió social i creant un sistema propi des del qual
pensar el món. A grans trets, s’ha assolit que qui
no se senti català per llengua o tradició s’hi senti
per raons d’ascensor social o d’identificació amb
valors ciutadans. Tanmateix, el lema ha amagat
les diferències per raó de raça, llengua, gènere o
classe que dificulten que tots els catalans tinguin
els mateixos drets i oportunitats, situacions que
s’han trobat amb reticències per ser adreçades per
por que reforcin la idea espanyolista que el nacionalisme català és excloent.
A més a més, l’«és català qui viu i treballa a
Catalunya» ha permès a partits polítics com Ciutadans apropiar-se de la catalanitat per debilitar
eines que s’han emprat per resistir el projecte
espanyolista, com la llengua o els mitjans de
comunicació públics catalans, en afirmar que no

són representatius del conjunt del poble català,
sinó parcials i reaccionaris. En aquest sentit, quan
Sergi Sol escriu a El Nacional que a Vic es llegeix
Espriu i a Santa Coloma Lorca, o quan Ruben
Wagensberg assumeix a una entrevista a El Crític
l’afirmació de Sergi Picazo que l’independentisme
s’ha de modernitzar per arribar a votants de l’àrea
metropolitana, s’obre la porta a l’espanyolisme cultural, en assumir tant els seus principis –la llengua
o l’estelada són divisives– com la seva geografia
imaginada, una divisió impermeable de Catalunya
entre un centre català, burgès, tancat i rural, i una
àrea metropolitana urbanita, cosmopolita, obrera
i castellana.
La colonització de l’espanyolisme cultural
també es veu en l’ús que el postnacionalisme fa
del concepte de republicanisme, sobretot quan es
vincula a la fraternitat amb els pobles d’Espanya.
El republicanisme es converteix en una unió de
pobles en base a uns valors compartits, deixant de
banda aquelles diferències culturals i històriques
que fan que, en un moment donat, les nacions sentin la necessitat d’aliar-se per fer front a una amenaça comuna. Això contradiu les tesis de Ramas
que qualsevol aliança entre pobles ha de partir de
l’atenció específica a les realitats territorials, així
com les de força teòriques feministes transnacionals, que asseguren que no atendre realitats locals
comporta la reproducció de jerarquies de raça o
classe en el si dels moviments.
El discurs postnacionalista de la fraternitat
republicana amb els pobles espanyols tendeix
a pressuposar que existeix una Espanya republicana que pot ser una alternativa factible al
Règim del 78 i que és lliure d’espanyolisme. És
una de les crítiques que es poden fer a les tesis de
Clara Ramas. Que parli de patriotisme democràtic
i no pas de nacionalisme –amb una connotació més
negativa– no és casual. Si bé esmenta la pluralitat

de l’Estat com una base fonamental del patriotisme, no planteja la possibilitat que els nacionalismes
subalterns –ella parla d’identitats nacionals– no
vulguin participar en la pàtria democràtica i
popular que associa a Espanya. Ramas compra
el mite de la Transició en atribuir al franquisme
les dificultats perquè l’esquerra (espanyolista)
tingui una noció pròpia de pàtria, i reivindica
una tradició plural i federal que, suposadament,
tenia força tirada abans de la dictadura. Això situa
l’espanyolisme com una excepcionalitat històrica
vinculada al franquisme i no pas com una constant
en la història d’Espanya com a Estat.

El postnacionalisme ha articulat
un catalanisme polític que
defineix Catalunya com a lloc
d’acollida i multiculturalitat que
és part de la UE
Nació catalana i comunitat imaginada europea
Ramon Máiz apunta que la divisió entre un nacionalisme cívic i ètnic associava el primer amb
els nacionalismes occidentals, i el segon, amb els
orientals. El binarisme contribuïa a crear la imatge
diferenciada d’Europa que, segons Gurminder K.
Bhambra, no només es basava en unes fronteres
físiques i el privilegi de la raça blanca i la religió
cristiana per sobre d’ètnies com la gitana o de
religions com la jueva i la musulmana, sinó que
situava la civilització europea com a superior a la
resta. L’imaginari converteix el colonialisme,
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L’independentisme ha
d’aprofitar el potencial que
ofereix la nació per cohesionar
societats plurals sota la reflexió
de saber d’on es ve i cap a on es va

el nazisme o la mort de refugiats al Mediterrani
en taques d’una suposada història de protecció
dels valors de la Il·lustració i els drets humans.
Tanmateix, tal com escriu Manuela Boatca,
dins la construcció de la idea d’Europa, Espanya
s’ha vist com un imperi decadent i orientalitzat.
Tenint-ho en compte, Núria Sadurní i Joan Pujol
observen que el nacionalisme català construeix la
singularitat en contraposició a Espanya i en línia
amb la resta del continent. El postnacionalisme,
igual que l’independentisme català majoritari, segueix aquesta tradició, que segons Sadurní i Pujol
ha articulat un catalanisme polític que defineix
Catalunya com a lloc d’acollida i multiculturalitat
que és part de la UE.
Tanmateix, una visió acrítica d’allò que es consideren valors europeus dificulta fer una reflexió sobre les jerarquies de raça, ètnia, classe i religió que
fonamenten la idea d’Europa. És important perquè,
primer, el nacionalisme català majoritari, o el
postnacionalisme, ha fet bandera d’iniciatives com
el Volem Acollir. Una tasca, l’acollida de refugiats,
que pot ser difícil si no es té en compte el classisme i racisme estructurals de la societat catalana.
Segon, aquestes jerarquies es troben a l’arrel dels
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principals reptes que els pobles del segle xxi han
d’afrontar. Per tot això, l’èmfasi en els valors cívics
del postnacionalisme, com que oblida la geografia
–i la història– imaginada sobre la qual s’ha teixit el
nacionalisme català, continua acollint al seu si el
potencial per a l’identitarisme reaccionari, ja que
es nodreix d’aquells discursos que justifiquen les
precàries condicions de vida de moltes persones i
les relacions de dominació entre nacions que caracteritzen la situació política internacional actual.
Així doncs, en la construcció de la República catalana, l’independentisme ha d’aprofitar
el potencial que ofereix la nació per cohesionar
societats plurals sota la reflexió de saber d’on
es ve i cap a on es va, i ancorar la lluita per la
sobirania en un territori concret a fi d’evitar el
desarrelament i la desterritorialització conseqüència tant de les relacions econòmiques actuals
com de l’espanyolisme. Així, esbotzarà la falsa
dicotomia entre allò cultural i allò cívic que ha
servit per estigmatitzar el nacionalisme català i
per impulsar una idea d’Europa excloent i racista
que dificulta l’articulació de respostes, adaptades
a cada moment històric, a les necessitats materials
de la ciutadania. Q

«Llegir no
és fugir.
Llegir és
seguir vivint,
i cadascú ho
fa a la seua
manera.»
— Joan Fuster

Repensar
un concepte
Per Albert Noguera

La sobirania ja no pot entendre’s només com poder
participar en condicions d’igualtat en el procés de
presa de decisions, sinó que s’ha de considerar com
a forma de vida.

C

ada època té els seus contra conceptes, conceptes d'oposició a l'ordre
vigent que es presenten a si mateixos
com a creadors d'una nova època, en
oposició al present. Durant el segle
xviii, el concepte de «democràcia» havia expressat les esperances revolucionàries de la burgesia
contra la noblesa i creat una República de propietaris. Enfront d'aquest model, el concepte de
«socialisme» es va afirmar, al segle xix, com la
voluntat d'eixamplar aquesta república per via del
sufragi universal i la redistribució de la riquesa.
L’«autogestió» s'inscriu, a finals del segle xx, com
un tercer contraconcepte, en aquest cas de rebuig
a la socialdemocràcia i al socialisme burocràtic
d'Estat, i es converteix en l'únic àmbit polític en
el qual poder imaginar un socialisme en llibertat.
Avui, al segle xxi, en un escenari en què la presa
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de decisions polítiques i econòmiques s’ha desplaçat de les institucions representatives estatals
cap a organismes internacionals dirigits pels
Capitals internacionals, la «sobirania» adquireix
importància com a contraconcepte respecte de
l’ordre capitalista transnacional financer. Però,
què hem d’entendre avui per sobirania?

1. Repensar la sobirania

Tradicionalment, l’esquerra ha identificat la
sobirania com un concepte estrictament polític,
entenent-la com a sobirania popular, i aquesta, com
un model d’organització política en què la presa de
decisions correspon no als representants polítics ni
als poders econòmics, sinó a la ciutadania directament. Si bé aquesta ha estat durant temps una
definició útil de sobirania, en una societat com
l’actual, travessada per un capitalisme degeneratiu,

una crisi ecològica terminal, el sorgiment de noves
identitats col·lectives que ja no construeixen els
seus llaços socials a través de la nació o la classe,
i d’un sistema sense capacitat de generar llocs de
treball o nous motors de creixement, limitar la
sobirania a allò estrictament polític queda molt limitat, de manera que cal repensar-ne un concepte
molt més integral, que englobi també els aspectes
econòmic, social i individual.
Construir, des de l’esquerra, un concepte
integral de sobirania adequada al s. xxi, ens obliga
a realitzar un exercici de transcrítica. El caràcter
incomplert de la teoria marxista exigeix portar
a terme un treball d’integració teòrica, on es
desenvolupin els elements deficitaris d’aquesta
teoria amb la incorporació d’elements d’altres.
Això és el que el teòric bolivià Luis Tapia anomena
transcrítica. Els tres principals dèficits del marxisme com a teoria acabada són el seu caràcter
temporal, cultural i de gènere. Cadascun d’aquests
límits, s’ha de resoldre amb una forma diferent de
transcrítica.
En primer lloc, existeix un dèficit temporal
del marxisme. Aquesta és una teoria que pensa la
realitat social com a realitat històrica. El caràcter
canviant de la realitat fa que sigui, permanentment, una teoria incompleta. En la mesura en
què no hi ha una forma social final, tampoc no
pot haver-hi una forma teòrica completa. La
manera de cobrir aquest dèficit és a través
de la transcrítica intrasocietal, la integració en
el marxisme d'altres teories historicotemporals,
diferents, del mateix tipus de societat i cultura.
Per exemple, la integració del marxisme amb el
postestructuralisme.
En segon lloc, el marxisme té un dèficit cultural. Es tracta d’una teoria que pensa la realitat
social des d’una determinada forma de cosmovisió. En un món on existeixen diverses societats

Limitar la sobirania a allò
estrictament polític queda
molt limitat, cal repensar-ne
un concepte molt més integral,
que englobi també els aspectes
econòmic, social i individual
i cultures, la teoria que es pensa des d'una sola
d’aquestes és incompleta. La manera de cobrir
aquest dèficit és a través de la transcrítica intersocietal, la integració en el marxisme de teories
provinents d'altres tipus de societat i cultura. Per
exemple, a través del diàleg amb autors indígenes.
I, en tercer lloc, existeix un dèficit de gènere.
El marxisme ha pensat tant el temps de treball
com el temps històric com a temps dels homes.
La manera de cobrir aquest dèficit és a través del
que podríem anomenar la transcrítica intergènere, l’autocrítica i integració dels feminismes en el
marxisme.
Doncs bé, és a partir d’un exercici de transcrítica intrasocietal, intersocietal i intergènere
que podem reconstruir una noció de sobirania
superadora de l’àmbit estrictament polític i capaç
d’actuar, avui, com a contraconcepte integral
emancipador. En què consistiria aquesta?

2. Les tres potes de la sobirania

Recuperar la sobirania avui implica construir una
República en què operin tres tipus de sobiranies en
paral·lel i interconnectades: la superestructural, les
estructurals i les individuals.
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Com deia Marx, cal distingir
entre el cel dels ideals polítics
(sobirania popular, voluntat
general, etc.), impregnats de
retòrica i encanteri, i la terra
de les relacions socials, que
tenen lloc en l’espai civil de les
activitats productives
2.1. La sobirania superestructural
Tota comunitat que vulgui perdurar en el temps
ha d’institucionalitzar-se en alguna forma
d’organització política territorialitzada que tingui
el seu fonament en un moment constituent. Des
de finals del segle xviii, la forma d’organització
política per excel·lència és l’Estat liberal, fonamentat en la idea de sobirania popular. És a dir,
en la capacitat del poble de dotar-se, per mitjà de
la voluntat general expressada a través de les institucions estatals, de la seva pròpia llei.
No obstant, com deia Marx, cal distingir
entre el cel dels ideals polítics (sobirania popular,
voluntat general, etc.), impregnats de retòrica i encanteri, i la terra de les relacions socials, que tenen
lloc en l’espai civil de les activitats productives. Els
primers, sovint, resulten falsos en baixar a la terra.
Tot i que les Constitucions liberals inclouen un article on es diu que la sobirania recau en el poble, a
la pràctica han existit, dins d’aquest tipus d’Estat,
dues formes històriques de segrest de la sobirania
per part dels poderosos.
La primera es dona amb la introducció de
la lògica representativa en el si de la democràcia
a través de la substitució, per part de Sieyès, de
la noció de sobirania popular pel de sobirania
nacional. No és el mateix dir que la democràcia és
un exercici de sobirania popular que exerceix el
poble, que de sobirania nacional. Com que la
«Nació» és un ens abstracte que només pot
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expressar la seva voluntat a través de representants, la sobirania només pot exercir-se a través
dels mecanismes de representació. La sobirania
deixa de ser, llavors, el poder en què el poble
participa directament, per convertir-se en el poder dels representants polítics en qui la «Nació»
delega les seves competències. Es produeix, aquí,
un segrest de la sobirania per part de l’elit política.
La segona es dona amb els recents processos
neoliberals d’integració regional i mundial, que
desplacen els espais de presa de decisions dels
parlaments nacionals cap a l’àmbit tecnocràtic
internacional sense control democràtic (UE,
Troika, OMC, Banc Mundial, Mecanisme Europeu d’Estabilització, etc.). Fet que produeix un
canvi en el sistema de fonts del dret i que posa
obertament en crisi els principis constitucionals
nascuts de la Revolució francesa (supremacia
de la Constitució, etc.) i els substitueix per una
nova Lex Mercatoria, de creació no política. Es
produeix, aquí, un segrest de la sobirania per part
dels poders econòmics.
Recuperar la sobirania, a nivell superestructural, vol dir constituir una República en
què, per una banda, s’estableixin mecanismes
de participació directa dels ciutadans en la
presa de decisions i el control democràtic sobre
el poder, com ara consultes i referèndums obligatoris i vinculants sobre determinades qüestions,
possibilitat dels ciutadans de revocar el mandat
de càrrecs electes, d’activar referèndums derogatoris de lleis o decrets, de presentar recursos
d’inconstitucionalitat populars contra aquestes
normes, etc.; per altra banda, significa que es
recuperi el control democràtic sobre sectors
estratègics com la banca, l’energia, les telecomunicacions, l’aigua, els béns naturals no renovables,
etc. mitjançant la nacionalització i la seva gestió
pública o comunitària.

2.2. Les sobiranies estructurals
L'intel·lectual aimara Carlos Mamani planteja que
la colonització va implicar la ruptura de la pacha,
noció a través de la qual els aimares pensen la unitat del temps i l'espai. La colonització va implicar,
diu, una ruptura de l'articulació temps-espai. Els
aimares haurien perdut el control o la sobirania
sobre part del temps de les seves vides. Els conqueridors converteixen part del temps de vida dels
aimares en temps de treball per a uns altres, temps
que han de dedicar no a ells mateixos sinó a produir valor per als conqueridors. No obstant això,
no haurien perdut el control o sobirania de l'espai,
de l’estructura comunitària, és a dir, el tipus de
relació amb la natura, que inclou els processos de
producció, de treball i de generació de valors d'ús
i el tipus de concepció del món. Durant la colònia,
els indígenes estaven obligats a treballar i pagar
tributs als conqueridors però mantingueren la
seva estructura social comunitària.
En les nostres societats occidentals, el capitalisme ens ha robat la sobirania sobre el temps; la
plusvàlua és temps treballat i no pagat. Però també sobre l’espai, imposant un sistema de relacions
socials fortament individualitzades i competitives,
una redefinició de les pràctiques espacials i representacions de l’espai, brillantment estudiades per
Lefebvre, així com un desenvolupament basat
en la destrucció de la natura i el comú.
Recuperar la sobirania implica, també,
recuperar el control i articulació sobre el nostre
temps i espai. I això es fa deixant d’inserir el
nostre intel·lecte col·lectiu (la nostra capacitat
col·lectiva de pensar, aprendre, comunicar, imaginar i inventar) a l’interior de les institucions del
treball assalariat capitalista i construint formes
cooperatives i autogestionades de produir al marge d’elles. Es tracta de crear i articular nous espais
cooperatius de producció en xarxa que reverteixin

els processos d’explotació, competitivitat i destrucció de la natura propis del treball assalariat, i
els substitueixin per institucions d’economia social
autoorganizada mitjançant principis de reciprocitat, solidaritat i de convivència respectuosa
amb la natura i l’entorn. Projectes cooperatius en
diferents sectors (cultura, energia, agricultura,
etc.) que ens permetin, a la vegada, dotar-nos de
sobirania energètica, alimentària, cultural, etc. i
no dependre de les grans empreses ni de les conjuntures econòmiques dels Estats.
2.3. Les sobiranies individuals
La Revolució francesa va introduir, en el nostre
marc cultural, el reconeixement de la llibertat individual com a premissa de la dignitat humana. No
obstant, la interpretació que el marxisme n’ha fet
tradicionalment s’ha limitat a l’esfera econòmica.
Precisament per això sempre hi ha hagut la tendència a entendre negativament el dret a la llibertat
individual, reduint-lo a una facultat sancionada per
l’Estat per perseguir interessos econòmics egoistes
sobre la base de la propietat privada.
Davant d’aquesta interpretació, s’ha entès
que l’autèntica llibertat només podria donar-se
com a llibertat social, no individual. És a dir, a
través de la creació de mecanismes cooperatius
d’organització econòmica i lliure associació, a
l’interior dels quals els treballadors, amb un interès comú, facin efectiva, cooperant de manera
solidària, una llibertat social. Segons això, els
éssers humans no podrien aplicar mai sols la seva
llibertat individual, sinó que són dependents de relacions amb els altres. Es requereix una comunitat
solidària com a condició necessària per a l’exercici
de la llibertat.
Això ha provocat que el marxisme no s’hagi
pres històricament de manera seriosa les reivindicacions de llibertat per part de col·lectius de base
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no econòmica en esferes de relacions personals, ja
que estava convençut que, en el futur, la integració
de tots els sectors de la societat es determinaria
únicament per les exigències del sistema productiu. Aquesta concepció pot veure's clarament en el
text La qüestió jueva (1844). Quan Marx parla de la
lluita dels jueus per la igualtat política, diferencia
entre dues etapes: en primer lloc, mentre continuï
existint l'Estat capitalista, els esforços d'integració
de la minoria jueva tindran un clar significat emancipador, ja que l'atorgament estatal d'igualtat de
drets de llibertat representa un avanç normatiu
respecte del passat. Ara bé, aquesta reivindicació
d'integració política dels jueus no tindrà cap sentit
en el socialisme ja que, en aquest, diu Marx, les
tasques politicoadministratives es durien a terme
a l'interior d'una associació de tots els membres de
la comunitat que cooperen, sense necessitat que
ningú hagi de reclamar drets d’autodeterminació
individual a cap instància superior. Els drets liberals de llibertat individual perdrien la seva importància normativa en la societat socialista.
És per això que cert marxisme ha estat
sempre incapaç de valorar el sentit de les lluites
per la realització de les llibertats individuals
i socials en altres àmbits que no fossin aquell
estrictament econòmic. Ha estat usual veure
com, en ocasions, aquest marxisme s’ha referit al
feminisme, a l’ecologisme, o a la festa de l’Orgull,
bé ignorant-los, bé acusant-los de petit-burgesos
en tant que les seves demandes no s’ajusten a objectius econòmics.
Malgrat aquesta ceguesa històrica, les transformacions en les societats actuals ens obliguen a
deixar enrere la visió economicista de llibertat individual i obrir-la cap a noves realitats. Assistim,
avui, a complexos processos de desdibuixament de
la identitat de classe obrera i el sorgiment de nous
elements de diferenciació col·lectiva per raons
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Només en una República capaç
d’interconnectar de manera
indivisible aquestes tres potes de
la sobirania (superestructural,
estructurals i individuals)
podrem existir com a persones
plenament sobiranes
diverses, que generen una multifragmentació de
noves identitats i subjectes que es construeixen sobre bases no econòmiques de solidaritat col·lectiva
(gènere, raça, cultura, orientació sexual, etc.) i que
reivindiquen esferes de llibertat pròpies. Això ens
obliga a deixar d’entendre la llibertat només com
l’eliminació de la subordinació i el treball alienat
en l’esfera econòmica i passar a fer nostres noves
semàntiques de la llibertat, entesa com a autodeterminació individual en l’àmbit de les relacions
personals com ara l’autodeterminació individual
sobre el propi cos (sobirania corporal), sobre la
lliure elecció d’identitat sexual (sobirania sexual),
sobre la pròpia vida (sobirania vital), etc.
L’establiment i garantia d’una esfera
d’autodeterminació individual plenament lliure
en l’àmbit de les relacions personals, exempta
de violències de cap tipus, forma part, també, de
manera inqüestionable, de la sobirania de cadascun dels membres d’una comunitat.
En resum, només en una República capaç
d’interconnectar de manera indivisible aquestes tres potes de la sobirania (superestructural,
estructurals i individuals) podrem existir com a
persones plenament sobiranes. Això és el que vol
dir ser sobirans al segle xxi. La sobirania ja no pot
entendre’s només com poder participar en condicions d’igualtat en el procés de presa de decisions,
sinó que s’ha de considerar com a forma de vida,
com a capacitat de poder autodeterminar-nos en
totes les dimensions de l’existència. Q
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El somni que sorgeix una vegada i una altra és l’ideal cooperatiu

Tancar la
democràcia:
Estat, capitalisme i sobirania
Per Jule Goikoetxea
Il·lustració Elías Taño

En l’era de la globalització
neoliberal, és imprescindible
territorialitzar i institucionalitzar
la sobirania perquè la democracia
no quedi segrestada

E

l sorgiment de l’Estat modern a
l’Europa del Renaixement durant
els segles xvi i xvii anà de bracet de
l’aparició de la sobirania política per
a l’organització del poder estatal. A
l’Alemanya del segle xvii, la rígida visió bodiniana de la federació fou perpetuada per Pufendorf,
el qual amb la seva obra Jure Naturae et Gentium
reforçà les idees de la indivisibilitat de la sobirania
i de la supremacia de l’autoritat estatal. En canvi,
durant el desenvolupament del capitalisme industrial els segles següents, la sobirania variarà
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considerablement segons si parlem d’Estats
unitaris o federals, de tradicions centralistes,
jacobines o anglosaxones o, de manera més general, de la tradició nord-americana comparada
amb la tradició continental.
En la tradició federal continental europea,
la sobirania s’identifica amb l’Estat; als EUA
s’identifica amb la sobirania de la ciutadania
recollida a la Constitució; i en el model de Westminster, amb el Parlament. Pel que fa a França, un
fort absolutisme bloquejà altres tipus de poders
intermedis i menors i la representació s’emmarcà
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dins d’una perspectiva monista i jacobina, on el
concepte clau era la sobirania nacional, en sentit
bodinià: la confiança cap al govern portà a la creació d’un govern amb gran poder centralitzat. La
idea sobre la Voluntat
General era fonamental a l’hora d’entendre
la sobirania i l’Estat de
dret francès, ja que la
llei era l’expressió de
dita Voluntat General
que, a l’encop, residia
en la idea de l’individu
racional i universal
(característica de la
Revolució Francesa) i
era entès com a membre del cos social. Fet
que encaixa perfectament amb la tradició i cultura
política europea continental, més comunitària
en general que l’angloamericana. Però la manera
d’entendre i materialitzar la sobirania també està
canviant.
Els països federals en general, i la Unió
Europea en particular, són un exemple de com
la divisibilitat de sobirania no té límits ni sostres
preestablerts. Però té conseqüències quant als
Estats-nació o a les noves entitats supranacionals
que reclamen el monopoli de la legislació i el dret
d’exercir violència, sobretot si la cessió de sobirania inclou autogovern però no govern compartit,
cosa que sol portar a conflictes continus. Com a
mostra d’això, l’actual estira-i-arronsa entre les
institucions intergovernamentals i supranacionals de la Unió Europea, però també la crisi
territorial i política de l’Estat espanyol, que té
especialment amb el País Basc i Catalunya. Tal
com diu Tilly, el grau de democratització d’un país,
aquí i ara, depèn del grau en què l’Estat és capaç de

traslladar les demandes expresses de la ciutadania
en transformacions de la vida social. En canvi, la
cessió de sobirania o la cosobirania implica cedir
recursos que els estats empr(av)en no només per
controlar i coaccionar,
sinó també per satisfer
les demandes i necessitats de la població de
la qual depenen la seva
autoritat i legitimitat.
Les demandes, a les
societats democràtiques, inclouen benestar i, per tant, cohesió
social i territorial. Una
cohesió i un benestar
que, seguint amb el
procés neoliberal de
privatització (de la sobirania, dels recursos, de les
institucions públiques; en definitiva, de la democràcia), desapareixeran completament en una o
dues dècades.
Les propostes actuals i dominants per resoldre els dèficits democràtics es basen en la premissa que la democràcia és possible sense sobirania;
de fet, la majoria de pensadors liberals (fins i tot
els d’esquerrres) han rebutjat la sobirania nacional, popular i estatal com un mecanisme per
democratitzar el món actual. Argumentaré que el
conjunt d’estructures públiques que anomenem
Estat, juntament amb la teoria i les pràctiques
de sobirania popular, són fonamentals per a la
democratització, entre d’altres coses perquè com
menys poder institucional i constitucional té una
comunitat política, menys sobirania podrà adquirir i menys poder tindrà per reproduir-se com una
democràcia, és a dir, en base a les pròpies decisions. Això demana que reformulem el concepte
de sobirania des d’un pensament no patriarcal, ni

Els països federals en general, i la
Unió Europea en particular,
són un exemple de com la
divisibilitat de sobirania no té
límits ni sostres preestablerts
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cristià ni liberal. En aquest article treballaré sobre
aquests darrers dos objectius.
La sobirania pot ser divisible, però no pot
desaparèixer, almenys si la reformulem com a
capacitat política territorialitzada, ja que una
comunitat sense capacitats polítiques (sobirania
material) i un lloc indiscutible d’autoritat (sobirania formal) no pot governar-se d’acord amb les
seves pròpies decisions polítiques. La sobirania
popular ha de ser repensada fora del marc liberal
com la capacitat institucional i territorialitzada del
poble per governar-se. Aquesta reformulació implica
que no pot haver-hi democratització en el sentit
d’apoderament per l’autogovern sense territorialitzar i institucionalitzar el poder polític.
El territori és un dels elements bàsics de la
democratització perquè el benestar no és només
col·lectiu, sinó territorial: perquè pugui haver-hi
democratització, és a dir, apoderament col·lectiu
per a l’autogovern, el poder s’ha de territorialitzar i institucionalitzar (no oblidem que la
institució és una condensació d’estratègies i que
la família normativa, tan estimada per l’esquerra,
inclosa l’antisistema, és la institució nuclear del
patriarcat capitalista). El que ens toca ara és de
pensar en altres formes d’institucionalització que
no siguin liberals (ni colonials) ni patriarcals,
que és on la majoria de gent es mou parlant de
sobirania i d’Estat, i també de democràcia.
Una de les nostres preguntes principals ha de
ser: «Què necessita el poble o la comunitat política,
en aquesta era de capitalisme global, per sobreviure com a democràcia?»
Ens centrarem en la dimensió dinàmica de la
democràcia, la democratització. La democratització intenta ampliar l’esfera pública contra la privatització en polititzar diversos tipus de desigualtats.
L’objectiu de democratitzar les comunitats
polítiques ha de ser l’apoderament material de

No pot haver-hi democratització
en el sentit d’apoderament per
l’autogovern sense territorialitzar
i institucionalitzar el poder
polític.

la població per a l’autogovern i el mètode ha de
ser l’aplicació de tècniques, estratègies i estructures d’autogovern que ampliïn l’esfera pública i la
transformin d’acord amb els objectius marcats pel
poble, que és majoritàriament classe treballadora.
El capitalisme neoliberal redueix l’esfera pública en privatitzar l’autoritat pública, els drets i la
capacitat política de les persones i les comunitats.
Per tant, aquest procés de globalització neoliberal
en què ens trobem no acabarà amb una democràcia cosmopolita o global, sinó amb la desaparició
de la democràcia.

Capitalisme global i la seva democràcia
privada

Sassen mostra com la dinàmica de la globalització
ha estat impulsada pels mateixos Estats transferint
elements clau dels Estats-nació a l’esfera privada.
Aquest procés és constitutiu del que anomenem
la privatització de la democràcia: la transferència
de les capacitats estatals i, per tant, les capacitats
públiques i polítiques (des de la presa de decisions, l’elaboració de lleis i la implementació fins a
l’avaluació, la re-regulació, producció i distribució)
a mans privades és un procés impulsat per diferents executius estatals (no per necessitats objectives del mercat o veritats econòmiques universals)
com a resultat de les relacions de poder, estructura
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interna i interessos de les seves diferents
classes socioeconòmiques.
Segons Sassen, la globalització és un procés
de desassemblatge de les lògiques organitzatives i capacitats autoritàries de l’Estat-nació i el

Tal com diu Tilly, el grau de
democratització d’un país, aquí
i ara, depèn del grau en què
l’Estat és capaç de traslladar
les demandes expresses de la
ciutadania en transformacions
de la vida social.
seu reassemblatge en lògiques econòmiques,
judicials i financeres a escala global, i condueixen
a la desnacionalització del territori. Amb tot, fora
que dit reassemblatge global tingui estructures
públiques i polítiques globals elegides pel poble,
la paraula «desnacionalització» pot entendre’s
com un eufemisme. Sense estructures públiques
globals elegides pel poble i responsables davant
seu, la «desnacionalització» és només una altra
paraula per dir privatització de la democràcia o
desdemocratització.
Després de Breton Woods (1944-1973)
s’establí un sistema de governança consistent en
regulacions transnacionals privades per a operacions comercial i financeres, amb l’objectiu de
desmantellar l’Estat del benestar, mitjançant
una mercantilització extrema que implicà la
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transferència del poder legislatiu al poder executiu
i judicial. La falta de capacitat política del legislatiu redueix la participació popular en la presa de
decisions i això, al seu torn, dona com a resultat un
procés de desdemocratització. Per tant, malgrat
que l’Estat-nació no desapareix, en reforça algunes
de les dimensions, alhora que debilita la participació popular i l’autogovern organitzat fins ara de
forma nacional.
Per altra banda, els fluxos financers transfronterers han existit durant molt de temps, però
la seva existència no implicava un mercat financer
mundial o un sistema de comerç mundial.
Les multinacionals del segle xix canviarien el comerç internacional durant el segle xx, de manera
que transformarien les relacions entre les institucions públiques i privades. Les organitzacions
internacionals privades (governamentals o altres)
han augmentat de manera considerable a través
dels anys. Això ha conduït a una transformació
en el sector bancari i financer, mitjançant el qual
s’ha establert una relació global entre entitats
privades, corporacions i executius. Actors que no
són responsables davant del públic o la població,
entre altres causes perquè es neutralitzen tots
els mecanismes perquè en puguin ser. Els agents
individuals i les corporacions decideixen com
governar països i poblacions senceres sense que
aquestes poblacions puguin oposar-s’hi.
Aquesta és la raó per la qual la reregulació global ha estès la mercantilització, la financiarització
i la privatització, cosa que significa l’enfortiment
de l’autoritat, la capacitat i els interessos privats
sobre l’autoritat, la capacitat i els interessos
públics: interessos públicament articulats, discutits i impugnats. La governança global elimina
gairebé totes les formes de canalitzar la decisió pública, l’autoritat pública i la rendició de comptes,
cosa que redueix la capacitat institucional pública

per intervenir en la societat i reproduir-la i, per
tant, la sobirania popular. Recordem que he definit
la sobirania com a capacitat política, en concret,
com la capacitat institucionalitzada i territorial
que una comunitat té per posar en pràctica les
decisions polítiques pròpies.
A través del capitalisme global, la capacitat política de les comunitats es privatitza. Un
exemple d’aquesta privatització global és l’Acord
d’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió
(TTIP). Amb la creació d’aquest acord de lliure
comerç entre la Unió Europea i els Estats Units
d’Amèrica podem veure el que Sassen anomena
«desnacionalització del territori» i que jo anomenaria «privatització de la democràcia». Els Estats
cedeixen l’autoritat a entitats supranacionals
organitzades i independents de la sobirania
popular, i actuen en funció dels interessos del
mercat i les empreses privades. El canvi en el
dret internacional i el seu impacte en les lleis
sobiranes dels Estats-nació, més l’opacitat de les
negociacions i la transferència de poder política
a l’executiu i les corporacions significa no només
privatitzar l’Estat, sinó despolititzar i articular les
demandes de les classes treballadores i la població
en general.
En la globalització postfordista, el diàleg
tripartit es transforma en negociacions bilaterals
entre el capital i l’Estat, que més tard es tradueixen en negociacions directes entre la patronal
i el treballador. Tanmateix, el preu del treball,
el decideix enterament el mercat. Desfer-se dels
sindicats significa que la classe treballadora no té
plataforma de defensa.
En aquest moment, és obvi que el capitalisme
global postnacional i postsobirà augmenta la misèria
i crea precarietat i, com més s’eixampla el procés de
privatització de tot allò públic, més s’empobreix la
classe obrera, i especialment les dones.

El nacionalisme i la sobirania, obstacles
per a la democràcia?

Les propostes dominants per democratitzar Europa van en la línia de federalitzar o globalitzar la
Unió d’una manera cosmopolita, debilitant la

El que ens toca ara és de
pensar en altres formes
d’institucionalització que no
siguin liberals (ni colonials) ni
patriarcals, que és on la majoria
de gent es mou parlant de
sobirania i d’Estat, i també de
democràcia.
sobirania de l’Estat i la sobirania nacional i popular. La mateixa fórmula s’aplica al cosmopolitisme global, per al qual el nacionalisme i l’Estat es
veuen com a enemics preponderats. La majoria
d’aquestes propostes defensa una regionalització
de la Unió i del món.
Aquestes propostes inclouen un sistema de
governança multinivell global o regional, sense
Estats ni nacions (preferiblement), que funcionaria mitjançant el sistema ja existent a la UE, en què
la sobirania popular, nacional i estatal es rebutgen
per ineficaces i primitives, és a dir, cares i populistes. El que comparteixen totes aquestes propostes és una fòbia estatal més o menys tàcita i
patriarcal, el desdeny per les nacions, una moral
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universal monoteista i el suport al lliure comerç
o la lliure competència. Excepte per la lliure competència, aquest pensament és també dominant
en l’esquerra europea, sobretot l’esquerra que ja
disposa d’un Estat, com l’espanyola, l’alemanya o
la francesa, i que es mostra en contra de la creació
de (nous) Estats, encara que, curiosament, tampoc
proposen la desaparició de l’Estat-nacional propi
ni la fusió del seu Estat amb els del voltant.
La supervivència democràtica té les seves
pròpies condicions, requisits i objectius. La democràcia és un tipus de procés politicoterritorial que
té com a objectiu l’autogovern col·lectiu mitjançant
pràctiques d’autogovern, les quals contenen les

seves pròpies regles i servituds. Cap sistema
polític no pot funcionar sense l’existència de mecanismes coercitius per imposar l’obediència (al
contrari del que diuen certes ideologies modernes), i el concepte de sobirania popular és el que
atorga legitimitat i justificació a aquesta autoritat
reguladora dels mecanismes coercitius. El poder
que té el concepte d’autoritat i societat democràtica radica en la idea de sobirania popular,
que ha de referir-se a la capacitat política (no
només legal o autoritativa) que una comunitat té
per reproduir-se segons les seves pròpies decisions, entre les quals es troba sobreviure en
el temps i l’espai. Q

Sense estructures públiques
globals elegides pel poble
i responsables davant seu, la
«desnacionalització» és només
una altra paraula per dir
privatització de la democràcia
o desdemocratització
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Un petit dietari
Per Julia Bacardit
Il·lustració Luis Demano
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f 1. Qualitat de sobirà.
2. dr/polít/hist Qualitat del poder polític
d'un estat o d'un organisme que no és
sotmès a cap altre poder. Sobirania popular.
Sobirania nacional.
3. Sobirania del consumidor econ Situació
dominant que, en una economia de
mercat, correspon al consumidor, perquè
és ell el qui decideix què, a qui, quan i on
comprar.
20 de juliol

Ahir vaig canviar de test una planta de la qual no recordo el nom
(estic, estem, allunyada sense retorn de la naturalesa) perquè
en sobresortien les arrels, a la intempèrie. Les branques
oscil·laven a mercè del vent. Fa molta flor, és generosa, és una
flor com de campana, molt rosa. Ha estat mesos amb les
arrels enfora. Un migdia, la planta no hi era: al balcó, damunt
l’aparell de l’aire condicionat, només hi havia el test, orfe. La
planta era damunt les rajoles de terrissa del pis del veí de sota, i
del balcó estant feia l’efecte d’un ram caigut (era un ram caigut)
sense esperances de reviure. En Denis diu que les arrels encara
sobresurten, que quan ho he intentat esmenar l’únic que he fet
ha estat llançar-hi més terra al damunt. Cal soterrar les arrels,
no omplir-les de terra i esperar. Això m’ha fet emprenyar una
mica, però no he dit res perquè el Denis és el company de pis que
he tingut que més sap sobre plantes. També ha tret la filigrana
de fusta que sostenia la planta, perquè arrels a la intempèrie
a banda, les flors roses (luxurioses) de la planta encara feien
l’efecte de ram caigut encotillat amb poca traça. Sense la filigrana,
la branca mare s’ha estellat. Ara sostinc les branques filles florides amb un fil que en realitat no és cap fil, és el cinturó de seda
d’un vestit que tinc per l’armari.
[...]
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Costa escriure així, amb el Denis que em mira. Sopa al
balcó. Jo, per reivindicar-hi el meu espai, també hi soc. Vol que
xerrem, intueixo. Tan fàcil que seria no parlar, aprendre a compartir l’espai de la frescor del balcó amb un silenci quasi sepulcral, de lloc sagrat, sense mantenir cap conversa. Em passo el dia
mantenint-ne, de converses, o fingint encetar-les i mantenint-les
els minuts justos de cortesia. A casa, m’hi agradaria veure el meu
home, de vegades ho penso. Vull compartir per amor, amistat,
luxúria. La conveniència i l’amistat esbravada i puntual dels
companys de pis diversos de vegades m’embafa. No em desagrada tant, però no m’agrada que duri sempre.

26 de juliol

Ahir vaig sopar amb els pares a la terrassa de casa. El pare em
va dir que el més profund que hi ha és la pell. Parlàvem de les
relacions íntimes amb les persones i de la convivència. Encara
no els he dit res del Saliou. Que el conec, que me’l tiro només
a ell, que m’hi he mig casat. La sobirania comença amb el propi
cos: ser l’amo del teu cos (fins i tot si decideixes llogar-lo).

1 d’agost

Al Delta del Níger, les empreses petrolíferes fan oleoductes llargs
perquè tot el petroli que s’extreu vagi a mans occidentals. Espanya és un estat client del petroli del Níger, que és més viscós i
valuós que la majoria del petroli que encara queda, però ni de
bon tros n’és l’únic client. La gent del Delta forada les canonades
i viu de la compravenda il·legal. La via legal, no se la poden permetre: el petroli que genera el subsòl de casa seva, extret i refinat per multinacionals com Shell, és car —es veu que, als qui van
amb cadira de rodes, se’ls permet amagar algun bidó de gasolina
sense conseqüències, excentricitats de la història. L’absència de
sobirania és haver de robar els recursos que es produeixen a
casa teva perquè algú extern i més poderós t’ho pren per «la
via legal», construïda en base a una llei injusta o fàcilment
sotmesa a un capital concentrat en poques mans.
Falta de sobirania és falta d’espai, pèrdua del domini (que
ha de ser moderat i racional si no volem que ens aboqui al desastre ecològic que ja estem vivint) del que és essencial per a la
pròpia supervivència. Sobirania és la veu de l’ecologia, durant
tant de temps (segles, i jo també en soc culpable) tan poc
escoltada, ridiculitzada a Nord i a Sud, des de l’esquerra i des de
la dreta (sobretot des de la dreta ultraliberal) polítiques. Potser
cada crisi de recursos marca l’inici d’una nova era. Quan massa clans vivien de la caça i la recol·lecció es va haver d’imposar
l’agricultura i la ramaderia i la propietat privada: l’espai i els
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La sobirania comença
amb el propi cos: ser
l’amo del teu cos
(fins i tot si decideixes
llogar-lo)

recursos que l’espai genera ja no podien repartir-se, ja no hi havia nomadisme que valgués: massa famílies que havien crescut
massa. La ramaderia avui és ja letal, per intensiva, diuen alguns,
i d’aquí vindrà la paradoxa: menjar carn hauria d’estar prohibit
o ser un immens privilegi, cosa de rics; sembla que la sobirania
sempre hagi d’excloure alguna cosa, agafar d’uns per donar-ho a
uns altres, i en aquest cas perdríem el que el capitalisme «socialdemòcrata» ens va atorgar a tots, el privilegi d’engreixar-nos i
salivar amb hamburgueses cada dia. La terra també reclama la
seva pròpia sobirania: la del subsòl, el mar, les vedelles. Que els
recursos no s’acabessin mai estaria bé, però és fantasia i hi hem
cregut tots. Pèrdua de sobirania és una sensació d’asfíxia. No
sempre és la mateixa asfíxia, es manifesta de maneres diferents.
La caiguda de l’Edèn és, n’estic segura, l’expressió artística i cultural, mítica, del pas maleït del paleolític al neolític: què importa
morir devorat per un lleó si no has de llevar-te mai per tancar-te
en cap oficina, ni menjar tuppers, ni preparar-los quan tornes
de nit, amb alguna cervesa a sobre, de l’oficina. Si pots recollir
peres una estona trigaràs menys que si cultives.

4 d’agost

Al balcó de casa tot són flors que m’ha regalat la tieta, inclosa la
de les flors roses mal plantada. Jo creia que, d’alguna manera,
amb el temps la planta se submergiria, s’adaptaria al medi i les
arrels s’endinsarien i s’amagarien a terra soles. La relació entre
l’arrelament d’una floreta de casa i el propi (des)arrelament
és una cosa que vaig pensar que calia escriure. També volia
escriure el silenci i la incomoditat de la convivència. La noia
nord-americana, amiga del Pau Ortiz, californiana, que parla un
català perfecte (un dia la vaig deixar plantada perquè plovia i
després un amic l’ha vist amb un noi, un català que va conèixer
la tarda que la vaig deixar plantada), ha passat tot un mes a casa.
Quan arribava al migdia me la trobava al menjador, asseguda
davant l’ordinador i amb una torrada untada de peanut butter. Es
girava sorpresa, responia amable, però jo la notava enxampada
in fraganti, caçada en un moment de solitud i gaudi (d’intimitat)
d’una casa que quan està plena de gent (de mi, del Denis) no
sent seva. M’irrita la seva reacció, però comparteixo la sorpresa:
voldria que estigués còmoda a casa també quan hi soc jo, sense
que haguem de dir-nos res, distribuïdes i callades però còmodes;
però això no és així, i quan faig girar la clau i intueixo que ella
hi és ja em poso en estat d’alerta, com si hi hagués, de fet, una
intrusa a casa meva. El que m’irrita és que quan entro a casa
s’amaga, abandona el menjador. Això em fa sentir incòmoda i
còmoda a la vegada: còmoda de tenir el menjador per a mi,
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i incòmoda per no contribuir gens a fer que algú se senti a casa
quan lloga una habitació de casa. Vull que sigui i vull que no
sigui a casa meva.

6 d’agost

He tornat a anar a la platja perquè el Saliou hi treballa en un xiringuito, d’il·legal. Hi havia un jove i un home madur al costat del
meu tros de sorra. Tenien quatre llaunes de cervesa buides. Tiet i
nebot sota el para-sol. No duien cap tupper. Quan el noi ha posat
reggaeton, el tiet li ha dit quita eso. El pop espanyol lacrimogen,
en canvi, no el molestava. Reien, no parlaven gaire entre ells, però
el poc que es deien s’ho deien rient, amb aquella afectuositat estranya que pots sentir per algú molt proper d’una generació molt
diferent a la teva. Hi havia una altra parella, tatuats, mitjana edat,
home i dona, ella grassa, com una pin up, amb un banyador de cos
sencer. Ell, més poca cosa, amb quatre cabells blancs. Uns paquistanesos han començat a barallar-se. En urdú, en veu alta, tots dos
amb pareos a l’esquena. Un home amb qui no m’havia fixat ha cridat putos pakis, y putos moros, no paráis nunca. I llavors el tatuat
s’ha sumat a la causa i ha dit es que amargáis a la gente, i m’ha
mirat, i també ha mirat el nebot i el tiet, en cerca de complicitat.
No hem estat còmplices, ells tampoc. Després l’Alí (que guarda les
gandules del xiringuito del Saliou a canvi de quatre xavos, suposo)
ha vist uns policies amb pantalons de cama curta i els ha avisat
que els paquistanesos venedors de pareos són per aquí (els pareos
els solen vendre els subsaharians, els paquistanesos de Barcelona
solen vendre cerveza mojito sangría, i tot es fon al sol i no sé on ni
com les preparen, les copes de plàstic de mig litre de sangria amb
fruita o mojito amb una menta prou llaminera).
No m’amarguen especialment, els venedors ambulants. És
cert que el seu traginar sonor continu converteix la platja de
Barcelona en el que en realitat és: la platja d’una ciutat on bastanta gent malda per guanyar-se la vida, una façana de bonança
occidental que tapa una precarietat també real. No sé si hi ha
ciutats justes, ciutats atractives per viure-hi i que encara tinguin
espai. Perquè sobirania és espai per vendre pareos i no barallarte per vendre pareos, sobirania probablement és no haver de
vendre pareos sota el sol. De fet, sobirania és poder emigrar
del teu país com un rei (no com un heroi del sol i dels pareos,
que si ho penses, l’un porta a l’altre, bé, el sol porta al pareo i el
pareo no pot portar al sol) amb una maleta i moltes mudes noves
i el paperam en regla, però per això caldria que el món fos menys
desigual i que l’opció de venir a buscar-se la vida a Barcelona fos
com la d’aspirar a guanyar-se-la a Islamabad: possible, atractiva
per igual.
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Sobirania
probablement és
no haver de vendre
pareos sota el sol

11 d’agost

La llengua, i aquest desig de preservar-la i aquesta por de perdre-la
i por de voler-la massa, i por de tenir tanta por d’extingir-te, tot
això em preocupa. Aquest neguit és lent, com un degoteig, sense
excessos, però al cor de la meva existència. La meva catalanitat
és com la cistitis intersticial que, ara sí, n’estic segura, és una
malaltia crònica que pateixo i que m’obliga a fer pipí moltes
vegades, amb urgència, encara que sigui per evacuar poques
gotes d’orina i amb un punt de dolor. Per això el mar és la meva
veritable pàtria, quan fa calor i s’hi està fresc, perquè pots pixarhi a voluntat, com els animals, però sense molestar ningú –qui
més, qui menys, al mar, s’hi pixa.
És estrany, perquè de vegades em sento distanciada dels
meus compatriotes. No em sé les cançons que se saben, ni miro
sempre TV3, i m’irrita la seva voluntat eterna de ser, en tot, gent
beatífica que mai no s’enfada massa si no és per fer una rebequeria ( i això que jo soc molt de fer rebequeries). Pateixo per si
ens extingim però hi ha una pila de catalans i catalanes dels
quals, per motius diversos, abomino. No té res d’estrany, això,
perquè la nació és només una part (una part d’arrel, però només
una part) de la identitat de les persones. És comprensible, doncs,
que un nacionalista espanyol pugui odiar un altre nacionalista
espanyol, o que un nacionalista francès pugui avorrir un altre
nacionalista francès, i el mateix ens pot passar als catalans. Però
m’irrita pensar que aquell cap que vaig tenir, que m’espremia en
el pla econòmic, senti el mateix amor per aquesta llengua
(i aquesta terra associada a aquesta llengua, tot i que totes
les terres són boniques a la seva manera, com també ho són
totes les llengües) que sento jo.

27 d’agost

«Preferia morir a alta mar que morir-me d’un tret a Líbia. Assegut
a la barca tenia un peu fora l’aigua. Mar oberta no és com el mar
normal. Es mou −mou els braços, fa gestos que semblen onades−,
vaig veure de tot, animals, no sabria com explicar-ho −en francès;
potser ho sap dir en wòlof−. Hi ha gent que, quan és dalt de la
barca, no és la mateixa. Els canvia el caràcter. No hi ha cobertura,
a alta mar, però per això es porta un telèfon així» (un telèfon gran,
de la mida d’un chihuahua, a jutjar per la distància que separa les
seves mans evocadores). Som al balcó. M’explica que allà a Líbia,
soterrats a la plata, eren un miler de persones. Tres dies sense
menjar; de fons, els trets a l’aire dels bandits libis, col·locats de
marihuana i borratxos damunt de llanxes. Un dia van cuinar pasta
amb aigua de mar; la pasta era salada (la sal no se n’havia anat amb
l’ebullició de l’aigua, contràriament al que havia dit algú).
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A prop d’ell hi havia una parella de senegalesos. Viatjaven a
Europa junts. Els bandits es van aturar on eren ells, tots negres
i clandestins, africans de tot arreu, arraulits, que volien emigrar
a Europa: els bandits buscaven dones. Van tapar la senegalesa
de dalt a baix, van deixar-li jaquetes perquè semblés un home
i els bandits no la prenguessin. El seu marit no la podia mirar
als ulls, ella somicava. No la van agafar: es van conformar amb
quatre noies que van veure abans. Això va passar de nit, i el matí
següent, el Saliou va veure aquestes noies al mateix lloc on els
bandits les havien agafat per passar l’estona amb elles.
«A Líbia hi és tothom, somalis, ... venedors com jo mateix»
–ell diu que abans d’emprendre el viatge no es creia que seria
tan dur, creia que es podia fer, que era una cosa d’HOMES ferho, i que com que ell era prou home, podria fer-ho sense gaire
problemes. M’explica la història d’un home, l’Abdu, que es va
veure acorralat per una dona líbia. Era la mare d’un dels bandits
que els tenien controlats, i va obligar l’Abdu a tenir sexe amb ella
i cridava; feia trenta anys que no provava un home, era vídua.
Quan el bandit va tornar, va veure que l’Abdu tot just tornava, no
devia veure que venia de casa seva, li va preguntar on era. Si hagués sabut la veritat, que l’Abdu s’havia estat tirant la seva mare
a petició expressa i excitada d’ella, li hauria disparat allà mateix.
A Líbia, matar un esclau surt gratis.
«Si et veuen amb les dones àrabs et maten; per a ells, la
teva pell negra no pot ni tocar una de les seves dones; les tenen
tancades a casa, i elles quan et miren (jo apartava la mirada) es
queden parades, no et treuen l’ull de sobre ... tenen ganes de
viure i no les deixen».
El Saliou diu que quan va arribar Salerm estava content,
però no content, content, sinó content de no haver perdut la
vida. Sobirania és no atacar i tot i així no tenir por. Q
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Sobirania és no atacar
i tot i així no tenir por

Només existeix interès per
un socialisme concretament
històric, un socialisme
que reuneixi el mínim de
característiques definitòries
d'un sistema històric que
maximitzi la igualtat i
l'equitat, un socialisme que
incrementi el control de la
humanitat sobre la seva
pròpia vida (democràcia)
i alliberi la imaginació.
-Immanuel Wallerstein (in memoriam)
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El teu viatge
a Porto val
40 kg de
pollastre:
culpables,
responsabilitats
i sobiranies
Per Roc Padró
Il·lustració Yeyei Gómez

Un canvi vers un sistema
sostenible implica una canvi
en les formes de producció i
consum que passi per la sobirania
alimentària i el revitalitzar
al territori.
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A

finals del mes d’agost d’enguany van
saltar les alarmes comunicatives degut als extensos i greus incendis que
afectaven la selva amazònica. Que es
degradi el territori de l’Amazones
és, sense dubte, una qüestió ens hauria de preocupar profundament com a espècie necessitada de
naturalesa que som. Però perquè és l’Amazones
(en aquest cas) el què ha causat tal onada de mobilització cibernètica i cobertura mediàtica?
Anant a les raons més intranscendents,
segurament és tracta d’una qüestió cultural: I és
que a l’escola se’ns ha explicat des de fa anys que
l’Amazones és el pulmó de la terra. A més a més,
la rellevància esta totalment relacionada amb la
famosa «apagada comunicativa» del mes d’agost a
les redaccions. Però un tercer motiu resulta de la
relació amb l’altra qüestió ambiental que ha obert
portades durant els darrers mesos: l’emergència
climàtica. Un dels arguments de debat al voltant
ha estat en relació a les emissions de CO2, la reducció de la capacitat de fixació i en com contribueixen els incendis a augmentar més encara el
canvi climàtic.
Hi ha poques qüestions més enrevessades que el canvi climàtic, perquè és un procés
global que no es pot entendre simplement com
l’agregació de processos a escales locals. De fet,
les causes provenen de múltiples fonts i hi ha un
decalatge molt gran de temps i espai entre les
causes i els efectes. Justament per això, i en tant
que ens considerem esquerra anticapitalista, hem
d’estar molt alerta en com s’intenta hegemonitzar
el marc mental. No podem comprar el discurs que
culpabilitza quasi exclusivament els consumidors,
però no posen sobre la taula el capitalisme com a
principal causant d’aquests processos.
No només cal construir alternatives en les
opcions de consum sinó que és imprescindible
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Hi ha poques qüestions més
enrevessades que el canvi
climàtic, perquè és un procés
global que no es pot entendre
simplement com l’agregació de
processos a escales locals

començar a articular projectes de contrapoder
que ens dotin de sobirania per tal d’incidir en les
polítiques globals, i per a fer-ho en primer lloc cal
tenir clar el punt de partida. El capitalisme té una
gran habilitat de mutació i cooptació que fa que
una gran part d’alternatives de consum acabin
subsumides en la lògica del capital, amb agraïdes
excepcions.
Per això a més d’opcions de consum necessitem estructurar lluites que ens dotin de capacitat
d’incidència a nivell global. Fridays for Future, per
molta crítica lícita que es pugui fer, i encara que
hagi estat totalment enaltit pels mitjans de comunicació, és una de les primeres propostes amb
capacitat d’incidència dels darrers anys a nivell
global que ha aconseguit fer un discurs comprensible al voltant de qüestions com el canvi climàtic.
I aquest és un germen de lluita que no s’ha de
menysprear i que té molt potencial, sempre i quan
no ens limitem a esperar lideratges difícils de
figures com Greta Thunberg i es trenqui la lògica
occidentalista i de protecció de la vida i model de
consums europeus (com està ara de moda dir).
I és precisament aquí a on ens toca reflexionar com a classe treballadora occidental. Saber
d’on venim, entendre les contradiccions que ens
situen davant de conflictes globals i prendre partit
com a esquerra anticapitalista en articular lluites
amb altres agents estratègics a totes les escales
possibles. I per això, abans hem de tenir clar quin
és el rol que tenen els recursos energètics i materials en una transició cap a sistemes post-capitalistes. Si no és així, no podrem articular propostes ni
factibles ni alternatives reals.

1. L’ecologisme no és la filantropia de
l’Upper-Diagonal

Potser encara és aviat per veure tendències clares.
Però és molt obvi que tant des dels mitjans de
comunicació com des dels governs s’està fent un
gir copernicà en relació als discursos sobre el medi
i les relacions causa-efecte ambientals. Han passat
de qüestions residuals i debats sobre el reciclatge a
que cada cop més institucions (fins i tot els propis
estudis de l’ONU), concloguin amb la boca més petita o més gran que la configuració actual del capitalisme industrial duu inequívocament a una
destrucció progressiva del patrimoni natural i és
incompatible amb molts dels processos biofísics
fonamentals per la reproducció de la vida.
Que el creixement sostingut no es pot donar
en un món finit ja ho deia públicament el propi
Club de Roma amb l’informe Meadows de 1972, no
és cap novetat. Que la burgesia hagi fet cas omís
d’aquests avisos és del tot raonable, ja que totes
les teories econòmiques convencionals porten a
despreocupar-se pels impactes futur. I encara ho
fan més quan estan fora de l’àmbit d’existència
dels individus que prenen les decisions dia a dia.
I més encara quan aquestes pròpies classes tenen
garantits els recursos per proveir-se de solucions
individuals. El què és més preocupant, emperò, és
la ceguesa o la poca rellevància que s’ha donat a
aquests fets fins fa ben poc anys. Bàsicament, per
culpa de molts ancoratges mentals «desenvolupistes» de certa esquerra anticapitalista.
Durant molts d’anys, part del marxisme ha
vist l’ecologisme com una lluita post-materialista
de certes classes benestants occidentals. No és
així, però, en les múltiples perspectives que es
fonamenten en l’ecologisme social. I és aquesta la
visió que hauria d’impregnar qualsevol proposta
que es pretengui alternativa al sistema actual.
Els motius pels quals és necessari que qualsevol

alternativa des de l’esquerra anticapitalista incorpori la perspectiva ecològica radiquen en quatre
pilars: internacionalisme (deixar d’exportar la
insostenibilitat cap a tercers països), intergeneracionalisme (que l’estat ecològic dels territoris no
empitjori d’una generació a la següent), feminisme
(que el manteniment de molts processos ecològics
de restauració ambiental no es faci a través de
l’explotació de les dones com ha passat sovint) i
classe (davant d’una emergència ecosocial, són
les classes treballadores les més pateixen els efectes). I malgrat tots aquests motius, no sembla
que la creixent preocupació social occidental
estigui venint per fonament social.

Fridays for Future és una de
les primeres propostes amb
capacitat d’incidència dels
darrers anys a nivell global que
ha aconseguit fer un discurs
comprensible al voltant de
qüestions com el canvi climàtic
2. A qui treu la son el canvi climàtic?

És la pròpia experiència com a individus la que
està començant a marcar un gir en com visualitzem la necessitat de posar solucions sobre la taula
per tal de mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic.
En aquests darrers mesos estem entenent –i en
pròpia pell- què vol dir el canvi climàtic. Una petita
mostra: Aquest estiu s’han registrat a Barcelona
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Durant molts d’anys, part del marxisme
ha vist l’ecologisme com una lluita postmaterialista de certes classes benestants
occidentals
més de 73 nits seguides qualificades com a ‘tropicals’ (en les que quals la temperatura mínima
no ha baixat dels 20ºC) i com a ‘tòrrides’ (que no
baixa dels 25ºC). Evidentment, suposa que més
enllà de la pèrdua de confort (potser assumible)
estem perdent la salut (inassumible).
Hi ha molt debat i poques respostes entorn
a com viurem el canvi climàtic, la seva velocitat
creixent, els impactes arreu del món, etc. Davant
la incertesa del «què passarà», gairebé només s’hi
alça una certesa cada cop més clara: el capitalisme
industrial ha arribat al seu clímax. Al seu apogeu
de consum energètic. I el què ens depara el futur
no passa de cap manera per uns nous 30 anys
d’or del capitalisme. Això no vol dir, però, que el
sistema s’ensorri per art de màgia com encara
es creuen alguns il·lusos. Més enllà de proclamar
solucions tecnològiques màgiques als problemes
tecnològics que molt probablement no arribaran
(el què s’anomena tecnooptimisme), qui segur que
troba una sortida és el capital. I és que el capitalisme com a sistema d’opressió i explotació s’ha
anat desenvolupant en diversos funcionaments
metabòlics diferents. Ja ho deia Ramon Fernández Duran: els eco-feixismes són, segurament,
una resposta plausible per a la reproducció del
sistema.
Però davant d’aquesta emergència que obre
la possibilitat a visualitzar la necessitat col·lectiva
d’una resposta, els grans mitjans de comunicació
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ens bombardegen amb el canvi individual, profunditzen en l’atomització
i generen noves identitats com a
competició al voltant d’una suposada
consciència ambiental individual.
És únicament allò que posem a la
cistella, però, el que determina el
nostre impacte ambiental? Negar el
canvi cultural i en les nostres pràctiques individuals que caldrà per tal de reescalar els
consums que fem com a societat al nou paradigma
ecosocial seria perillós. Però seria tant perillós
com alimentar el discurs que està elaborant el
capitalisme en torn al canvi climàtic. El què es necessitem no és simplement un patró de consum
diferent. Resulta fonamental disposar d’un discurs col·lectiu que no ens apel·li individualment
com si fóssim éssers lliures i no condicionats
per les pròpies dinàmiques capitalistes. En el
capitalisme el consumidor com a tal no és pas un
subjecte sobirà que amb les seves decisions traça
el curs de la història. No escollim quines són les
ofertes del mercat. I malgrat el parlamentarisme i
les constitucions, tampoc decidim les legislacions
ambientals perquè sempre existeix una tensió neoliberal a la desregulació amb un CETA o un TTIP.
Amb el fals debat sobre els consums individuals s’obvia que, per tal de poder-nos mantenir
com a classe treballadora i socialitzar-nos (tant les
persones assalariades com totes les persones que
participen del procés reproductiu com a societat),
se’ns pressuposen uns determinats consums que
cada cop impliquen més béns i serveis intensius
en recursos naturals com cotxes, mòbils, etc. Però
també és la posició de consumidors el què ens ha
permès tenir accés a determinats béns i serveis
que ens identifiquen com a individus aspiracionals,
inclús a vegades justificant-los en la nostra
pròpia identitat (com els viatges espirituals per a

trobar-se amb un mateix). I negar qualsevol dels
dos fets seria poc honest.
Culpar al consum com si fos una decisió
purament individual i no un procés en el que intermedien diferents aspectes de la nostra condició de productors i de consumidors a la vegada,
és amagar la complexitat del debat. Si es miren
les emissions de CO2 per càpita degut a l’estil de
vida per decils d’ingrés, es pot comprovar com el
40% amb menys ingressos als Estats Units emeten
tant CO2 com el 10% més ric d’Argentina. Malgrat
les limitacions de l’estudi, això és suficient per tal
d’alertar que com a mínim una part important de
la classe treballadora en països occidentals, -encara que pugui no tenir satisfetes les necessitats
bàsiques-, forma part d’una estructura social en la
qual pel sol fet de participar-hi s’està generant un
impacte molt superior al sostenible.

3. El nostre consum de cada dia

Els successius processos de globalització que hem
viscut -especialment durant el segle xx i aquest
inici del xxi- han consolidat una expulsió cada cop
més acusada de la insostenibilitat (social i ambiental). Això vol dir que s’ha estat externalitzant els
processos contaminants que ja no es permetien als
països occidentals, així com la provisió de matèries
primeres o de mà d’obra barata. Exemples? Els
residus tecnològics continuen anant als països
subsaharians, els plàstics a països asiàtics, la
producció de soja ve de Llatinoamèrica i el tèxtil
s’elabora a la Índia.
Així doncs, avui en dia és molt difícil identificar quina part del progrés material que hem tingut
com a classe treballadora és degut a un augment
real de la productivitat i quina part correspon a
l’explotació de recursos naturals i mà d’obra externa als Estats occidentals. I són qüestions de difícil
càlcul que no es poden reduir a fluxos monetaris.

Però és bastant clarivident l’estudi de Branko
Milanovic on demostra que mentre l’any 1870 tres
quartes parts de la desigualtat global es devia a la
classe social a la que es pertanyia i sols una quarta
part al país d’origen, en l’actualitat la desigualtat
s’explica molt pel lloc de naixement que per la classe, havent-se invertit totalment les tendències.
La divisió internacional del treball i el deute
ecològic han permès un efecte atenuant dels
conflictes i un efecte multiplicador de l’alienació.
I aquest fet ens ha situat a la classe treballadora
occidental en una posició difícil. Ens trobem en
una posició intermèdia en la que tant una sortida
ecofeixista com una ecosocialista a la crisi ambiental ens durà de forma inevitable a una reducció de
la disponibilitat energètica. I per tant, de recursos materials disponibles. Aquest és, justament,
l’element que dificulta molts cops poder
fer discursos guanyadors a les institucions del
vell continent.
Ja sigui perquè finalment les polítiques
de canvi climàtic siguin efectives o bé per
l’esgotament dels combustibles fòssils, la reducció de la disponibilitat energètica (limitant molt
l’anàlisi a només una de les dimensions de la crisi
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ecosocial) vol dir que amb l’energia que tinguem
podrem aspirar a una molt menor complexitat social. Haurem de dedicar molts més recursos socials
a les activitats primàries, les que ens permeten
l’accés a matèries primeres, i a garantir la satisfacció de necessitats més bàsiques. Com explica molt
bé Joaquim Sempere en el seu recent llibre de Las
cenizas de Prometeo, cal que l’esquerra comenci a
assumir en el seu discurs la frugalitat com a nou
paradigma de consum. També el de la diversificació de les formes en les que satisfem les nostres
necessitats. Pensant la societat en una forma piramidal com s’ha representat històricament, això
vol dir que haurem d’eixamplar molt més la base i
que podrem disposar de menys nivells de població
dedicant-se a activitats secundàries, terciàries o
parasitàries.

4. Un viatge a oporto o 40 kg de pollastre

Disposem, doncs, de recursos limitats per satisfer
les necessitats globals. Alguns estudis estimen
que existeix un pressupost global al voltant de
3 tones de CO2 per persona, que és el que ens
permetria equilibrar les emissions amb la capacitat d’absorbir-les del planeta (però alerta, a l’Estat
espanyol el model de consum suposa unes 7 tones
de CO2 per persona). Disposem d’un pressupost, de
la mateixa manera que disposem d’un pressupost
de tota la resta de recursos naturals. O d’un pressupost de treball en cada societat per tal de poder
decidir a què el destinem. I això vol dir conèixer
quines són les prioritats sobre les que volem organitzar la societat.
Molts cops, quan s’analitzen els resultats
dels estudis de l’IPCC, es diu que és excessiu que
al voltant d’un 33% de les emissions globals de
CO2 vinguin de la producció agrària (agricultura,
ramaderia i silvicultura). Certament, com que
estem consumint més CO2 del que podem segons
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La solució no passa, com pretén
el capitalisme mitjançant
l’anomenada «economia
ambiental», per mercantilitzar
encara més els recursos naturals

el pressupost global, aquestes emissions són
totalment insostenibles i segurament moltes
d’elles són innecessàries. Però si ho tornem a
mirar des del prisma de les necessitats, no són
aquestes unes de les emissions més necessàries?
Amb un vol Palma-Oporto de cap de setmana
s’emeten uns 200 kg de CO2 només pel combustible. Aproximadament les mateixes emissions que
40 kg de pollastre produïts de forma convencional.
Es tracta de decidir prioritats i entendre que,
per tal d’organitzar la societat de forma sostenible, implica un funcionament social a múltiples
escales que siguin significants per a cadascuna de
les dimensions dels impactes ambientals de les
activitats humanes. I que en un món globalitzat
que depèn de recursos situats arreu del globus,
les solucions no passen només per allò local. Però
sens dubte la satisfacció de moltes necessitats si
que ha de començar en allò local. En definitiva,
del què es tracta doncs és de fer propostes i
lluites estratègiques que ens permetin anar recuperant sobiranies i identificar quin rol juguen
en aquestes els aspectes ambiental. De forma
col·lectiva.

5. Reconstruir unes relacions d’equilibri
amb la naturalesa

Un dels encerts de la proposta de «Sobiranies
contra el capitalisme» és el fet de considerar que la
societat s’hauria d’organitzar al voltant dels valors
d’usos i les necessitats a una escala local. Això vol
dir posar al centre de l’organització la satisfacció
de necessitats socials (alimentació, residència,
energia, cultura, etc.) i en com es generen noves
relacions socials i entre societat i naturalesa que
garanteixin la satisfacció d’aquesta necessitat a
llarg termini (és a dir, de forma sostenible). I vol
dir plantejar-nos des de l’esquerra anticapitalista
com ens organitzem socialment, des del municipalisme, per tal de poder anar progressivament
allunyant aquesta satisfacció de necessitats de la
centralitat del mercat.
Si analitzem l’emergència climàtica des
d’aquesta perspectiva, el debat sobre el canvi
climàtic entorn a qui pot produir més emissions
o els propis mercats de carboni estan totalment
desenfocats. I no respon a aquest debat sinó que
no és més que una estratègia del capitalisme verd
per aprofundir en la mercantilització del medi
ambient. El CO2 no és ni un bé ni un servei destinat a la satisfacció de necessitats. No té cap valor
d’ús. A ningú li interessa per a si mateix, sinó que
és una conseqüència dels processos productius.
Un sub-producte, vaja. La solució no passa, com
pretén el capitalisme mitjançant l’anomenada
«economia ambiental», per mercantilitzar encara
més els recursos naturals. Ans al contrari: Passa
per desmercantilitzar-los, tot entenent que no
funcionen com si fossin béns aïllats i inerts.
L’economia biofísica per la que hauríem
d’apostar clarament és la que s’encarrega de
distribuir aquests recursos dels que disposa una
societat (en aquest cas la capacitat d’absorció de
CO2) per tal de permetre satisfer necessitats de la

forma més eficient possible. I entendre que tots
els processos necessaris per a garantir les múltiples sobiranies implicaran un impacte ambiental.
Reconèixer-lo, avaluar-lo i prioritzar-los és el què
hem de fer socialment. I per a això és necessari
que hi hagi sobirania ambiental (que disposem
dels recursos o vies d’accés als materials necessaris i es gestionin de forma sostenible), laboral
(que puguem decidir a on es destina la mà d’obra
i es faci de forma justa) i monetària (que puguem
disposar dels recursos i eines monetàries). Aquests
són els recursos per tal de poder reproduir la societat, però hem d’evitar que siguin gestionats com
a mercaderies.
Pablo Cotarelo plantejava fa poc al congrés de
Materialisme Històric que es va fer a Barcelona la
necessitat d’organitzar-nos en ‘unitats territorials
metabòliques’. Es tracta de territoris pensats des
d’un punt de vista social i ecològic que funcionin
administrativament a escales lògiques a on es
pugui fer front al tancament de cicles metabòlics
(nutrients, aliments, energia, etc.). El mateix
passa amb alguns estudis que comencen a parlar
de territoris agroecològics. Crec que és una idea
molt potent i que permet començar a plantejarnos aquestes sobiranies d’una forma més realista
encara i amb múltiples escales imbricades.
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Però sens dubte la satisfacció de
moltes necessitats si que ha de
començar en allò local
6. Una alternativa al capitalisme per a la
ribera d’Ebre i per l’Amazones

Com a esquerra anticapitalista internacionalista,
la nostra solidaritat ha d’estar amb tots aquells
pobles i territoris que fan front a un capitalisme
patriarcal desbocat que provoca incendis com els
de l’Amazones, (ja sigui per tal d’urbanitzar els
territoris com per continuar amb la desforestació
per mantenir un model d’activitat agroramadera
insostenible, com han denunciat les organitzacions Open Democracy i WWF). Són molts els
moviments indígenes i camperols que en l’entorn
de frontera del capitalisme de Llatinoamèrica
han posat el cos davant de la destrucció ambiental i social de les empreses occidentals. I han
construït alternatives fonamentals per traçar
passos cap a la sobirania.
Però com a esquerra anticapitalista també
és fonamental que veiem les connexions que
incendis com el de l’Amazones tenen amb
altres com el de la Ribera d’Ebre de principis
d’estiu. La despoblació dels territoris rurals als
Països Catalans continua aprofundint-se. Any
rere any desapareixen explotacions; tenim un
problema gravíssim d’accés a la terra; i la Política
Agrària Comú (PAC) no fa més que afavorir les
grans empreses d’un model agroindustrial més
similar a una indústria que a una activitat de
complexi equilibri entre societat i natura.
I són precisament aquests territoris i aquests
recursos −dels que encara disposem als Països
Catalans− els que ens han de poder permetre,
fent ús d’una visió internacionalista, que les grans
corporacions amb seus als nostres països deixin
de causar estralls a les classes treballadores del
sud global sota l’excusa d’alimentar-nos, vestir-nos
i dotar-nos de mòbils d’última generació.
És per això que cal tenir clar quina és
l’aposta estratègica i territorial que prenem en
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quant a la vertebració d’un projecte emancipador. Quan l’any 2015 va començar l’onada dels
Ajuntaments «del canvi» es va posar a sobre la
taula una dicotomia que crec que manca d’una
visió actualitzada dels reptes actuals. Les ciutats
metropolitanes passaven a ser l’avantguarda
d’una alternativa a Europa. La ciutat com a bastió dels canvis i centre neuràlgic de la vida. I més
enllà... fora-vila, la ruralitat. Territoris sencers
que queden relegats a ser el pati de darrere de la
gran metròpoli.
Ningú pot negar el paper revolucionari
que han jugat les ciutats en els darrers segles. I
sabem perfectament que determinats processos
socials d’avanç en drets molt sovint continuen
començant a les ciutats. Però no oblidem quin
és el repte que afrontem. Això ja no va de ciutats
metròpolis colonials on es juga la distribució dels
recursos entre capital i classe treballadora. Va de
reconstruir unes relacions adequades entre societat i natura. I això no ho farem sense una Ribera d’Ebre habitada, treballada, conservada i
productora. Per això la ruralitat que tanta gràcia
els fa a alguns (l’anomenada «Tractòria» per part
dels defensors de «Tabàrnia») és el centre d’on
surten moltes de les alternatives necessàries i on
es disposa de molts dels recursos claus per a les
que proposem una aposta ecosocialista i ecofeminista. Una de les prioritats de qualsevol aposta de
moviment que pretengui ser socialment rellevant hauria de ser el fet de teixir més relacions
per tal de respectar-nos, escoltar-nos, construir
junts. Perquè, probablement, les sobiranies no
les podrem construir completes únicament amb
aquests territoris. Però seran fonamentals. Per
això hem de negar-nos a reconèixer només com
a subjecte revolucionari unes ciutats aïllades del
seu entorn. Perquè volem el pa sencer. Q
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E. P.
Thompson
i l'Estat

La sana actitud escèptica d’un
revolucionari sense revolució

Per Julio Martínez-Cava
Il·lustració Roc Blackblock

Thompson no era un filòsof
polític, sinó un historiador amb
uns principis morals d’arrels
profundes i amb bones intuïcions
filosòfiques.

És possible que d’aquí als pròxims 30 anys
algunes de les nostres principals lluites siguin les
relacionades amb la pràctica i el control democràtics
d’una maquinària estatal summament poderosa
- E. P. Thompson, 1979

L

’anomenat «curt segle xx» va ser
testimoni no només de grans guerres i
revolucions, sinó també de la transformació profunda (i de la creació nova)
de les diferents tradicions que componen aquesta gran família que coneixem com a «socialisme». Enmig de les inclements tempestes que
van definir els llarguíssims anys de la Guerra Freda, el jove historiador Edward Palmer Thompson
va bregar per obrir espai a una alternativa socialista i democràtica que, mitjançant una renovació
del millor de la tradició marxista, fos capaç d’oferir
una opció diferent de la (gairebé) inexorable lògica
bipolar del Teló d’Acer.
Thompson no era un filòsof polític, sinó un
historiador amb uns principis morals d’arrels
profundes i amb bones intuïcions filosòfiques,
que discorren de manera discontínua a la seva
extensa obra com a historiador i, de forma més
explícita, en els seus escrits polítics de conjuntura.
Per la qual cosa no trobarem un corpus al qual
acudir buscant receptes o una teoria política
sistematitzada. No obstant això, podem analitzar
i discutir aquests principis i intuïcions. Un dels
nuclis filosòficopolítics més forts que travessa
tota la seva obra és una posició complexa i flexible
davant la qüestió de l’Estat. La qüestió de l’Estat
sempre va ser un problema particularment espinós
per a la tradició marxista, en part perquè la degeneració economicista i les diferents experiències
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històriques ortodoxitzants no facilitaven el seu
plantejament. Però és aquesta actitud thompsoniana, potser una mica difusa i general, la que ens
pot ser útil analitzar en la mesura en què molts
dels reptes i desafiaments als quals es va enfrontar
aquest intel·lectual socialista segueixen sent els
nostres. Retornar als
clàssics, perquè com
li agradava dir a ell
mateix –recordant que
la història no és un objecte mort i inert que
emmagatzemem en un
museu, sinó un bagul
de recursos per comprendre les nostres
pròpies possibilitats encara no realitzades–: «Hem
de tornar una i una altra i una altra vegada a la
història del nostre propi moviment».

certs corrents marxistes dominants en els partits comunistes havien menyspreat com a part
de la mal anomenada «democràcia burgesa». La
recuperació de la vigència del republicanisme era,
llavors, una intervenció política de gran importància en el seu propi present.
Doncs bé, segons
la filosofia republicana,
un individu només és
lliure si gaudeix d’una
condició de no-dominació i autonomia, és
a dir, si l’espai social
en què desenvolupa la
seva vida està blindat,
protegit, contra els
riscos de veure’s interferit de manera arbitrària
per altres individus o per alguna institució que
puguin col·locar-lo en una situació de vulnerabilitat o dependència. No n’hi ha prou que una
persona no interfereixi de fet sobre el curs d’acció
d’una altra de forma arbitrària, sinó que és necessari que no pugui fer-ho. Només podrem anomenar
lliure a algú, defensen els pensadors d’aquesta
tradició, si aquesta persona disposa dels recursos
materials i simbòlics suficients per desenvolupar
els seus plans de vida sense haver de, per exemple, abaixar el cap davant el seu cap a la feina,
retre comptes o demanar diners al marit, dependre de les ajudes socials per arribar a final de mes
o esperar la capritxosa voluntat del colonitzador
de torn. Per aquesta raó la tradició republicana
es va bolcar en el disseny de lleis i de mecanismes
institucionals que impedissin la dominació dels individus per part d’altres agents privats (una mena
de dominació la qual es va anomenar dominium).
Ara bé, la mateixa existència d’un poder
públic capaç de fer lleis i sobretot, capaç de fer
complir aquestes lleis, és en si mateixa un possible

La qüestió de l’Estat sempre va
ser un problema particularment
espinós per a la tradició marxista

Una mirada republicana al poder

La posició de l’activista britànic davant del problema de l’Estat es pot comprendre bé tenint en
compte la filosofia política republicana. No és
casualitat que el mateix Thompson fos un dels
investigadors pioners que va rescatar aquesta
tradició, i va mostrar que els primers orígens del
moviment obrer a Anglaterra venien profundament entrellaçats amb les ideologies, organitzacions (i fins i tot les mateixes persones!) que van
militar a l’anomenat «vell radicalisme» republicà
d’Anglaterra (vegeu La formación histórica de la
clase obrera en Inglaterra, 1963). Un dels objectius
que tenia aquesta investigació va ser reconstruir
el fil vermell de la història que vinculava les lluites
populars de segles enrere amb el present per
reivindicar la conquesta dels drets individuals
inalienables (llibertat de premsa, dret de reunió i
associació, sufragi universal, etc.). Uns drets que
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focus d’abusos i interferències
arbitràries. És per això que, al
mateix temps que es va buscar
evitar el dominium, aquesta tradició debatia i posava en marxa
mecanismes per controlar que
aquestes institucions públiques
no es convertissin al seu torn
en un nou tipus de dominació (la qual s’anomenaria
imperium). La creació dels
mastodòntics Estats-nació
durant l’època moderna va suposar una
acumulació de poder tal en els poders públics (una
maximització de l’imperium sota la forma d’una
autonomització del poder polític separat abismalment de la societat civil) que no sorprèn que per
a gran part del socialisme del segle XIX l’objectiu

fos destruir la concepció burgesa de l’Estat i fer
aflorar un nou tipus d’institucionalitat (no sempre
estatal). Aquesta doble visió republicana-socialista, que busca minimitzar els riscos del dominium i
de l’imperium, seria la que heretaria Thompson.
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Segons la filosofia republicana,
un individu només és lliure si
gaudeix d’una condició de
no-dominació i autonomia

El valor emancipatori del Dret en condicions
capitalistes

A les societats capitalistes, ens diu l’historiador,
les relacions de classe són intervingudes per la
llei promulgada des de l’Estat. La llei permet
l’explotació de classe. Però, ens adverteix, això
no vol dir que la llei sigui res més que aquestes
relacions explotadores traslladades al terreny
legal. Thompson insisteix especialment a subratllar
la lògica interna i l’autonomia del desenvolupament jurídic. A la seva discussió amb els marxistes
estructuralistes de la seva època (els quals
acostumaven a veure la llei en termes de mera
«superestructura» funcional a una «base» definida
com a «relacions de producció»), l’historiador va
escollir una estratègia arriscada però prometedora: analitzar el desenvolupament d’una llei anglesa
del segle XVIII dissenyada per a la repressió de les
formes de vida populars per part de l’oligarquia
terratinent, l’anomenada Black Act o «Llei Negra»
(vegeu Los orígenes de la Ley Negra. Un episodio
de la historia criminal inglesa, 1975). I va provar
que fins i tot per a un cas tan extrem, la forma-llei
suposava restriccions davant els abusos de poder.
En un epíleg que ja s’ha fet cèlebre, Thompson defensarà que les lluites per conquerir drets són «un
genuí fòrum dins el qual es van lliurar determinats
tipus de conflictes de classe», perquè hi ha una
diferència fonamental («de la qual l’experiència
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del segle xx hauria d’haver deixat clara fins i tot
per al més exaltat dels pensadors») entre el poder
arbitrari extralegal i l’imperi de la llei:
És més, la noció de regulació i reconciliació
de conflictes a través de l’imperi de la llei –i
l’elaboració de regles i procediments que, a
vegades, ens aproximen a l’ideal– em sembla
una conquesta cultural d’importància universal (...) l’imperi de la llei mateix, la imposició
d’inhibidors efectius sobre el poder i la defensa del ciutadà dels intents intrusius del poder,
em sembla un bé per a la humanitat que no té
preu [An unqualified human good] (Ibíd.)
Veiem llavors com per a Thompson, en una línia
clarament republicana, l’espai de la llibertat està
en una relació constitutiva amb la llei, és a dir,
no hi ha menys llibertat perquè hi hagi regulacions públiques (com sosté el pensament liberal i
neoliberal), sinó que les regulacions públiques
són condició sine qua non de la llibertat. D’una
llibertat que requereix a més condicions materials,
que l’Estat té el deure de facilitar (vegeu el May
Day Manifesto coordinat per Stuart Hall, Raymond
Williams i el mateix Thompson). La seva posició
respecte al Welfare State no deixava gaires dubtes
al respecte: mentre que no deixava de criticar la
postura del Partit Laborista que considerava les
conquestes de postguerra com l’estadi d’arribada
del socialisme (The Future of Socialism, d’A. Crosland, 1957), tanmateix va saber apreciar l’enorme
valor d’elements com l’NHS o els serveis socials,
als quals considerava «veritables conquestes
socialistes en un sentit positiu» (Recovering
the Libertarian Tradition, 1979).
Per tant, només les bones lleis permeten
reduir al mínim el dominium. Però Thompson mai
va professar una actitud naïf davant l’Estat. Les
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bones lleis són una condició necessària, mai suficient. Amb tan sols 23 anys va escriure: «No ens
acontentem amb les lleis. L’única salvaguarda per
a les nostres llibertats, si volem prevenir guerres
més grans i brutalitats, és la vigilància constant i
insomne de tot el poble» (Fascist Threat to Britain,
1947). Però també perquè, cal dir-ho, les lleis de
vegades han de desobeir-se:
Jo no m’oposo a tota llei en general. De lleis
n’hi haurà sempre. El que hem de combatre
són les males lleis, i la imposició i administració classista de la llei. Però també trencar
la llei allà on, com en el cas de l’activitat
il·legítima de l’MI5 o del Special Branch, estiguem obligats a fer-ho (Recovering the Libertarian Tradition, 1979).
La seva postura escèptica davant l’Estat es va anar
accentuant al llarg dels anys 70 quan, a l’empara de
la ruptura del Pacte Social de Postguerra per part
de les forces del capital, els Estats també van ser
reorganitzats i transformats en una direcció més
autoritària i menys controlable democràticament.
Un procés que tenia lloc no només als països governats per la dreta, sinó que fins i tot podia detectarse en una Gran Bretanya governada pel Labour, on
una sèrie d’absències legals deixava la ciutadania
vulnerable davant la intercepció del correu, les
escoltes telefòniques, els secrets d’Estat, la manipulació mediàtica, etc. Era com si tot el sistema,
sosté Thompson, estigués dissenyat perquè
només persones lleials a les lògiques del poder
i sense capacitats creatives arribessin a ocupar
llocs de poder. Unes elits que s’autoarrogaven
poders per determinar quin era l’interès nacional,
donant continuïtat a una vella tradició antidemocràtica i imperialista i la seva última colònia no
seria sinó el mateix Regne Unit: «Aquesta és una de

La mateixa existència d’un poder
públic capaç de fer lleis i sobretot,
capaç de fer complir aquestes
lleis, és en si mateixa un possible
focus d’abusos i interferències
arbitràries
les raons per les quals el nostre país s’està morint
des del seu cap fins als seus peus». En aquest
context, insistirà repetides vegades en una idea
que és central per a la tradició republicana: que
l’autoritat pública no justifica la seva posició per
si mateixa, sinó que la deu a un altre agent que
la tria com a servidora pública i per tant queda
subjecta als interessos d’aquest agent: «No és
que nosaltres existim perquè l’Estat ens doni permís, és que l’Estat existeix per servir-nos» (Public
Opinion, Channel Four, 1982).
La seva pròpia concepció de què seria una
societat socialista implicava formes d’estatalitat,
però no deixava la iniciativa i l’impuls de la vida
social en mans de l’Estat. Calia que s’acompanyés
amb la creació d’un nou tipus de comunitat, una
forma diferent de socialitzar, que només podria
emergir si aquestes formes d’estatalitat es dissenyaven amb l’objectiu de permetre aquest floriment. En això, el seu gran referent era William
Morris, perquè Morris:
No tenia temps per salvatges nobles, i fins i
tot menys per a la panacea fabiana de la burocràcia estatal. Cap manipulació mecànica des
de dalt podia engendrar l’ètica de la comunitat: «Els homes individuals –deia– no poden
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descarregar els assumptes de la vida sobre
l’esquena d’una abstracció anomenada Estat». Contrari a l’opinió predominant, Morris
donava la benvinguda a tota maquinària que
reduís l’esforç i el que era penós de la feina,
però considerava fonamental la descentralització de la producció i l’administració. A la
Veritable Societat, la unitat d’administració
havia de ser prou petita perquè tot ciutadà
sentís una responsabilitat personal. La comunitat del comunisme ha de ser un desenvolupament orgànic d’obligacions mútues,
de vincles personals i socials que sorgeixen
d’una condició d’igualtat pràctica (William
Morris, 1959).
I encara que, com hem assenyalat, els socialistes
no havien de regalar l’esfera pública a l’enemic
per retirar-se a construir formes alternatives de
socialitat en els marges (aquesta va ser part de
la seva crítica a l’esquerra post-seixantavuitista),
tanmateix, havien de ser cautelosos i preservar
l’autonomia de les seves pròpies institucions:
El que els socialistes no han de fer mai és permetre dependre completament d’institucions
establertes: cases editores, mitjans de comunicació comercials, universitats, fundacions
(...) els intel·lectuals socialistes han d’ocupar
un territori que sigui, sense condicions, seu:
les seves pròpies revistes, els seus propis centres teòrics i pràctics; llocs on ningú treballi
perquè li concedeixin títols o càtedres, sinó
per a la transformació de la societat; llocs on
sigui dura la crítica i l’autocrítica, però també
l’ajuda mútua i intercanvi de coneixements
teòrics i pràctics, llocs que prefigurin en certa
manera la societat del futur (Una entrevista
amb E. P. Thompson, 1976)
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Les bones lleis són una condició
necessària, mai suficient
El perill de l’«estatisme» a les esquerres i els
riscos del «desencant»
Si per a l’intel·lectual socialista hem de tenir un
ull posat a cada possible amenaça –sigui la dominació privada, sigui la dominació pública– això no
és obstacle per poder valorar que les esquerres
europees havien descuidat un dels dos perills. La
seva dificultat més gran és que tenien pocs recursos per sortir d’una posició estatista segons la qual
tota l’estratègia es confiava a aconseguir arribar
al poder de l’Estat per, des d’aquí, transformar la
societat:

El moviment obrer ha de redescobrir el que
ja sabia al llarg del segle XIX: que l’Estat ha de
ser portat sota control humà i que ha de ser
democratitzat. Desafortunadament, el poble ha
estat desarmat davant d’aquesta qüestió pels
somnis laboristes d’un Estat del Benestar, per
una banda, i per l’estatisme marxista de tipus
estalinista, per l’altra. És possible que d’aquí
als pròxims 30 anys algunes de les nostres
principals lluites siguin les relacionades amb
la pràctica i el control democràtics d’una
maquinària estatal summament poderosa
(Recovering the Libertarian Tradition, 1979).
Escrit fa exactament 40 anys, sembla que Thompson va ser massa optimista sobre el període en què
seguiria vigent aquesta preocupació. No només la
tendència a l’acumulació de poder a poques mans
s’ha agreujat (amb les profundes transformacions
neoliberals de l’Estat), sinó que no sembla que

RETRAT

En el nostre
particular moment
de fi de cicle
(15M, Procés)
tenim l’oportunitat
d’aturar les
màquines
i repensar de nou
de forma
estratègica

hi hagi gaires signes que el gruix de les esquerres s’hagi deslliurat de la retòrica estatista.
Hem vist com Thompson no renunciava a fer la
batalla per l’Estat: les seves pròpies posicions amb
alguns elements de l’Estat social juntament amb
la seva defensa dels drets inalienables testifiquen
la seva defensa de la institució pública per evitar
el dominium. Però la seva aposta pels mecanismes de vigilància i control, i la seva èmfasi en la
necessitat de construir contra-pesos i contrapoders amb autonomia pròpia, testifiquen al
mateix temps una sana actitud escèptica davant
els perills de l’imperium. Aquesta era una posició
complexa, potser massa abstracta i generalista
encara (i probablement massa ambiciosa per als
recursos disponibles en els nostres temps), però
una proposta ben encaminada en qualsevol cas.
En el nostre particular moment de fi de cicle (15M,
Procés) tenim l’oportunitat d’aturar les màquines
i repensar de nou de forma estratègica (més enllà
del tacticisme que sembla que se’ns hagi menjat
fins a la medul·la). Però un final de cicle també és
un moment summament perillós: correm el risc
de veure’ns atrapats en aquesta «Gran Apatia» que
van denunciar repetidament a la New Left britànica. Per no caure en els remolins del desencant,
ni deixar que floreixin els cínics descreguts que
brollen sempre en les èpoques de retirada (com
els protagonistes de la novel·la de Rafael Chirbes,
Los viejos amigos), ens pot resultar útil rescatar
les intuïcions i principis republicans-socialistes
d’aquest historiador i militant, que finalment no va
ser sinó el que ell mateix deia del seu estimat William Morris –i una cosa que, donades les nostres
circumstàncies, difícilment podrem superar–, un
«revolucionari sense revolució». Q
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Subscriu-te
a Catarsi.
Per només 30€
Si et subscrius a Catarsi,
potencies el pensament crític
als Països Catalans, generes
malestar a Esade, al Circulo
Ecuestre i a La Caixa alhora,
ajudes a traduir autors de fora,
i a més fas callar aquells qui
deien que un projecte així, mai
podria funcionar.

Què puc obtenir amb la subscripció a Catarsi?

2 números
en paper cada any
Rebràs 2 números impresos
de la revista Catarsi amb
contingut original cada any per
escriptores, analistes, militants
i il·lustradores.

Avantatges àrea
de suscriptores
Comenta els articles per
fomentar el debat de les anàlisis
i guarda't aquells articles al teu
dispositiu que vulguis llegir en
un altre moment.
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Accés a
l'hemeroteca
Amb qualsevol modalitat
de subscripció tens accés a
tota l'hemeroteca d'articles
de Catarsi i a les revistes en
format PDF des de l'àrea
privada.

Descomptes al
Catarsi Congrés
Obtén descomptes en les
entrades pel Catarsi Congrés
i als seminaris que organitza
Catarsi per promoure la
reflexió i el debat crític.

Edicions en PDF
descarregables
Totes les edicions de Catarsi
en paper estan disponibles en
format PDF descarregable per a
les subscriptores per consultar
els articles exclusius de Catarsi.

Promocions de
Tigre de Paper
Les subscriptores de Catarsi
poden gaudir de descomptes
i promocions en els títols que
publica l'editorial Tigre de
Paper.

III CONGRÉS CATARSI

12, 13 i 14
de desembre
de 2019
Ateneu Harmonia
Barcelona

Comunicació política
per la transformació social

Organitza:

Col·labora:

Em van tancar els sense llei.
Em van emmanillar els qui
odien. Em van amordassar els
cobejosos. I, si sé alguna cosa,
és que un mur és només un
mur i res més que això.
Es pot enderrocar.
-Assata Shakur

