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El pas de la vida rural vers la urbana i industrial durant el segle XIX es-
gabellà el vell ordre de pagesos i senyors, on el bressol marcava la vida 
per sempre. El món on vivim avui és fruit d’aquells canvis, i la vella es-
tabilitat feudal, que durà mil anys, ha donat pas a un sistema social en 
continu creixement econòmic, però al preu de grans sotragades i de 
guerres com mai havia viscut la humanitat.  
Karl Marx va ser un dels pensadors més agosarats i intel·ligents en els 
seus estudis sobre el funcionament de l’economia humana, que sempre 
donava com a resultat l’explotació d’una minoria sobre el treball de la 
majoria. N’hi hagué d’altres teòrics, però fou el marxisme la base i ar-
gument de les futures revolucions obreres del segle XX que pretenien 
bastir una societat igualitària a través de la força de les institucions 
estatals. Però aquestes revoltes marxistes, que volien arribar al comu-
nisme, és a dir, a la gestió dels mitjans i dels fruits del treball controla-
da pels propis treballadors, es va donar en països agraris molt endarre-
rits com Rússia o la Xina. I sempre a un preu de sang altíssim, per po-
der establir la dictadura del proletariat per sobre de la llibertat dels 
individus i de la democràcia. Potser el més destacat del pensament 
derivat de Marx és la socialdemocràcia, derivades de la combinació de 
principis capitalistes i socialistes, que han propiciat l’Estat del Benestar 
a l’Europa occidental, garantia de dècades de relativa estabilitat.  
En aquest número publiquem articles d’estudiosos que comenten al-
guns aspectes referents al marxisme i les conseqüències que ha tingut 
la seva aplicació directa o reformada durant el segle XX. 
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El socialisme abans de Marx 
 

Giovanni C. Cattini 
Universitat de Barcelona 

 
Les dècades de 1830 i 1840 es caracteritzen per la difusió del liberalis-
me en diferents països de l’Europa continental. De la mateixa manera, 
les grans transformacions socioeconòmiques impulsades per la Revolu-
ció industrial anglesa comencen a difondre-s’hi també: la construcció 
dels primers vaixells a vapor i la primerenca xarxa de ferrocarrils esde-
vingueren el símbol del canvi radical de les comunicacions i de les no-
ves tendències de la societat. Els contemporanis van veure el segle XIX 
com un segle totalment diferent dels anteriors ja que els profunds can-
vis havien modificat d’una manera profundíssima les relacions socials. 
En aquest marc, hi hagueren les primeres reflexions al voltant de 
l’anomenada qüestió social, que esdevindrà des d’aleshores un dels 
més importants problemes d’actualitat.  

Els primers teòrics de la “Qüestió social” i els revolucionaris 
És indubtable el paper, i com tal apa-
reix en totes les històries del pensa-
ment socialista, de Henri de Saint Si-
mon (1760-1825), que es dedicà a es-
tudiar la idea del desenvolupament 
industrial i a plantejar la de com havia 
de ser la societat d’un futur en què la 
tecnocràcia hauria estat la nota domi-
nant. Saint Simon preveia que la socie-
tat del futur havia de ser la industrial, 
caracteritzada pels progressos de la 
ciència i les aplicacions de la tècnica 
que haurien permès una millora de les 
condicions de vida de la humanitat. 
No idealitzava una societat “anàrqui-

Els saintsimonians divulgaven el seu 
ideari mitjançant la premsa 
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ca” sinó una societat com un conjunt orgànic i jeràrquic, en què cadas-
cú desenvolupava una tasca en funció de les seves capacitats i els més 
capacitats ocuparien els llocs de major responsabilitat. La cohesió soci-
al de la nova societat industrial seria possible gràcies a “un nou cristia-
nisme”, la finalitat del qual era acabar amb la pobresa. Els planteja-
ments del nou cristianisme seran desenvolupats en un sentit socialista 
pels deixebles de Saint Simon.  

Coetani de Saint Simon fou François Noël Babeuf (1760-1797) qui fou 
el primer activista revolucionari de l’època contemporània: el 1794 co-
mençà a publicar un diari i el 1795 impulsà El Manifest dels plebeus en 
què defensava l’abolició de la propietat privada i la seva 
col·lectivització per aconseguir la felicitat de la humanitat. El 1796 in-
tentà impulsar l’anomenada Conxorxa dels Iguals per enderrocar el 
Directori i instituir una societat igualitària: delatat fou guillotinat. Però 
inspirarà l’acció de revolucionaris com a l’italià Filippo Buonarroti 
(1761-1837) o Louis Aguste Blanqui (1805-1881) que més que pensa-
dors foren activistes permanents de la revolució.  

Onze anys més jove de Saint Simon i Babeuf fou el gal·lès Robert Owen 
(1771-1858) que, testimoni directe de les miserables condicions de vida 
de la classe obrera, es dedicà amb cos i ànima per construir en el seu 
present una nova organització social. En un primer període, corregí els 
aspectes més terribles del treball en la seva fàbrica (limitant els horaris 
de treballs i prohibint el treball infantil dels nens de menys de 10 anys), 
successivament arribà a la conclusió que el cooperativisme havia de ser 
la recepta per corregir els mals de la societat. Així fundà la colònia de 
New Harmony als Estats Units d’Amèrica el 1825, però quatre anys 
després aquest projecte fracassà i l’obligà a tornar a Gran Bretanya. 
Aquí col·laborà amb el naixent moviment obrer i hi difongué els seus 
plantejaments a favor del cooperativisme i de l’associacionisme solida-
ri. 

Gairebé de la mateixa generació d’Owen fou François Marie Charles 
Fourier (1772-1837) que va ser espectador de la Revolució francesa i 
sobre la qual, en els seus escrits de començament del segle XIX, va 
emetre un resultat negatiu perquè considerava que no havia aconse-
guit dur a la pràctica els principis de llibertat, igualtat i germandat i no 
havia permès una millora de les condicions de vida de les classes po-
pulars. Per aconseguir aquesta millora, Fourier plantejà la creació de 
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falansteris, o sigui comunitats integrades per unes 1600 persones que 
treballarien en sentit solidari i cooperatiu, que sense determinar la 
igualtat de tots els seus membres, garantiria la plena satisfacció de les 
inclinacions individuals. Aquest projecte havia de dur-se a la pràctica 
gràcies a inversions de capitalistes interessats en aquest nou mon però 
no aconseguí els recolzaments desitjats.  

                  Babeuf                       Saint Simon                                Cabet 

Els teòrics del socialisme francès 

Al costat d’aquests personatges, cal remarcar l’aportació dels prime-
rencs teòrics del socialisme. En la dècada de 1840 el més destacat es-
criptor i organitzador fou Etienne Cabet (1788-1856). La seva obra Vi-
atge a Icària (1840) va tenir una gran transcendència obtenint una molt 
bona acollida no només en societat francesa, sinó també en el context 
català quan seduí intel·lectuals com Narcís Monturiol o líders republi-
cans com l’empordanès Abdó Terrades. La novel·la de Viatge a Icària 
presentava una illa imaginada en què tot era en les mans de la 
col·lectivitat que decidia la divisió del treball segons les inclinacions de 
cadascú i segons els principis de la igualtat. Cabet dibuixà aleshores el 
marc d’una utòpica societat comunista en què el treball industrial i les 
maquines havien de permetre la reducció de l’horari laboral i la creació 
d’un món més igualitari, amb la difusió de l’educació, la desaparició de 
les classes socials i la gestió de la sobirania per part de tota la població 
conscient i educada en els seus drets i en les seves obligacions. 

En la mateixa conjuntura i sempre a França, assolí una gran popularitat 
també Louis Blanc (1811-1882) que va ser el primer a subratllar la ne-
cessitat de la lluita política per aconseguir la representació de les clas-
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ses populars i amb això millorar-ne les condicions de vida amb l’obra 
L’organització del treball (1839). Segons Blanc, calia assolir un Estat 
republicà de sufragi universal com a premissa per transformar en pro-
funditat el sistema econòmic i les relacions socials. A més, considerava 
que l’Estat havia d’intervenir en el camp econòmic i plantejà la creació 
de tallers socials que havien de representar l’autogovern dels produc-
tors i havien de derrotar les empreses privades dins d’un nou model 
productiu, basat en la cooperació i en una societat renovada. La revolu-
ció de 1848 el portà a participar en el govern provisional i a intentar 
dur a la pràctica les seves idees amb la creació dels Ateliers Nationaux 
(Tallers Nacionals). L’experiment fracassà i obrí les portes a una convul-
sions socials que portaren al poder a Napoleó III i Blanc tingué que 
anar a l’exili on s’hi quedà fins a 1870: aleshores retornà a França i con-
tinuà el seu compromís polític per conjugar democràcia i socialisme.  

 

Treballadors del Taller Nacional al Camp de Mart de París. 
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Qui passà però a la posterioritat 
com el pensador francès més des-
tacat fou Pierre-Joseph Proudhon 
(1805-1865). La seva primera obra 
Què és la propietat? (1840) li donà 
una gran notorietat ja que la res-
posta a la pregunta no admetia 
rèpliques: “la propietat és un roba-
tori”. En aquesta i en altres obres 
(El sistema de els contradiccions 
econòmiques o Filosofia de la mi-
sèria de 1846, etc.), Proudhon re-
sultà ser un pensador original i 
segurament un dels més destacats 
teòrics socialistes del segle XIX, 

malgrat les crítiques que li feu Karl 
Marx. Proudhon defensava la lliure 

cooperació dels productors i la necessitat de crèdits gratuïts a les coo-
peratives, partidari d’una societat antiautoritària i antiestatalista, carac-
teritzada pel federalisme, la descentralització i fonamentada en 
l’autogovern dels petits productors. Les idees de Proudhon arribaren a 
Catalunya i Espanya gràcies a la tasca d’homes com Joan Batista Guar-
diola i Francesc Pi i Margall. 

 

Pierre-Joseph Proudhon 



 
REVISTA DE CULTURA                                Número 2 – NOVEMBRE 2013  

 

8 
 

 

Marx i Bakunin, acords i desacords 

Àngela Gil Salvador 

El marxisme, també conegut com a socialisme científic, i l’ anarquisme han 
estat, sens dubte, les dues tendències socialistes més significatives fins els 
nostres dies. L'elaboració i difusió d'ambdues teories va tenir lloc al segle 
XIX, paral·lelament a les transformacions econòmiques i socials que com-
portà el pas d'una economia de predomini de base agrària a una de base 
industrial, amb tot, però, la seva transcendència al segle XX és inqüestio-
nable ja que ha estat la base ideològica d’esdeveniments històrics de la 
magnitud de la Revolució Soviètica a Rússia, de la revolució fallida que es 
va donar en el context de la Guerra Civil espanyola i fins i tot de la divisió 
del món en dos blocs durant la Guerra Freda, per posar alguns dels exem-
ples més coneguts.  

Karl Marx i Mikhail Bakunin són les figures més representatives; en el cas 
del marxisme fins i tot el protagonisme de Marx dóna nom al moviment 
filosòfic i teòric, encara que la seva ideologia es desenvolupà pa-
ral·lelament a la reva relació amb Engels i restà clarament influenciada per 
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l’estudi i crítica de filòsofs anteriors com Hegel –mètode dialèctic- i Feuer-
bach –materialisme filosòfic-.  

Quant a Bakunin no és l’únic intèrpret de l’anarquisme, de fet l’anarquisme 
presenta diferències significatives entre si, fet que ha donat lloc a tendèn-
cies amb nom propi com l’anarco-col·lectivisme –corrent representat per 
Bakunin-, l’anarco-comunisme o comunisme llibertari –defensat per Kro-
potkin- o l’anarcosindicalisme –Àngel Pestaña.  

L’anarquisme, en principi, es presenta com un moviment més heterogeni 
des dels seus inicis, però aquestes divergències també es donaren en 
l’evolució del marxisme amb les aportacions i objeccions, per exemple, de 
Lenin, Rosa Luxemburg, o l’aparició del Revisionisme al segle XX.  

En aquest article, però, ens basarem en les figures de Marx i Bakunin, en el 
cas d’aquest últim per ser el més popular entre els anarquistes i perquè 
ambdós –Marx i Bakunin- van coincidir en el temps, en moltes ocasions en 
l’espai, i en un dels òrgans més significatius del moviment obrer al segle 
XIX: l’Associació Internacional de Treballadors (AIT), també coneguda com 
la I Internacional, de la qual Baukunin fou expulsat per Marx en 1872 quan 
aquest la presidia. 

Pot semblar paradògic que els dos protagonistes més populars de les 
ideologies revolucionàries del segle XIX formessin part dels sectors, no 
direm privilegiats per les connotacions històriques que implica el concep-
te, però sí benestants econòmicament, i per tant també socialment de la 
seva època.  

Marx va néixer a Trèveris, la Renània, (Regne de Prússia) el 1818; el seu 
pare era un prestigiós advocat i conseller jurídic, la qual cosa va influir en 
la seva instrucció teòrica inicial, ja que començà els estudis de Ciències 
Jurídiques a Bonn i Berlín, estudis que abandonà per continuar amb la 
Filosofia. Bakunin nasqué en un família aristocràtica a Priamúkhino (Imperi 
rus) el 1814; segurament també per influència familiar inicià els estudis 
militars a Sant Petersburg, on va arribar a ser oficial de la guàrdia imperial, 
però abandonà la carrera militar per estudiar filosofia a Moscou.  

Els dos van formar part d’associacions revolucionàries i il·legals, i van pas-
sar bona part de la seva vida exiliats del seu país, en definitiva van optar 
per una vida menys “acomodada” que la que els hi pertanyia per naixe-
ment, però probablement no haguessin pogut escollir, ni haguessin pogut 
elaborar un pensament filosòfic-revolucionari si no haguessin tingut accés 
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a l’educació que van tenir com a membres de sectors privilegiats en aque-
lla època.  

En estudiar les dues ideologies s’ha convertit en tot un clàssic fer una 
comparació cercant les diferències, d’altra banda base de l’enfrontament 
entre ambdós personatges, però menystenint els punts de convergència. 
En aquest sentit considero que s’ha de reivindicar que ambdues ideologi-
es tenen un objectiu comú: un món basat en la desaparició de les desi-
gualtats socioeconòmiques a partir de l’abolició de la propietat privada 
dels mitjans de producció i de la desaparició de l’estat opressor, instru-
ment sempre al servei de la classe dominant. Com aconseguir-ho, amb tot 
el que implica aquest com, és on radiquen les bases del desacord. 

Les dues teories coincidien en què s’havia de posar fi a les estructures 
burgeses, principalment a la propietat privada dels mitjans de producció –
fàbriques, mines, terra-, que era la base de la desigualtat, i que aquest 
canvi no es produiria a base de la imposició de la raó i de la confraternit-
zació entre els grups socials, com pretenien els socialistes utòpics, sinó a 
partir de l’acció revolucionària, la qual cosa implicava l’ús de la violència i 
de la força, ja que els grups dominants mai es resistirien a perdre el seu 
poder de forma passiva. Ara bé, per a Marx el protagonista de la revolució 
que posés fi a la societat burgesa era el proletariat industrial, ja que 
aquesta era la classe explotada del mode de producció capitalista. La re-
volució proletària, però, per assegurar el seu triomf, hauria de ser una re-
volució estructurada i organitzada, la qual cosa comportava la creació de 
partits obrers, partits integrats i dirigits per aquells que haguessin pres 
consciència de classe i que fossin capaços de dirigir la revolució, no no-
més els actes revolucionaris, sinó també el procés de transformació poste-
rior, cosa que els diferenciaria dels partits burgesos. En conclusió, per a 
Marx la transformació social i econòmica implicava l’ús de l’acció política 
(conquesta de l’estat burgès per un partit polític obrer). Bakunin es mostrà 
clarament contrari a aquest principi ja que defensava una revolució espon-
tània i popular, és a dir es mostrava en desacord amb la direcció de la 
revolució i menys per un partit, encara que representés els treballadors, ja 
que implicava una direcció, i per tant una font de poder. D’altra banda 
Bakunin no atorgà protagonisme al proletariat industrial, sinó al poble en 
general. Aquest fet ha contribuït a identificar la rellevància de la difusió de 
l’anarquisme en països de predomini agrari –Espanya, Itàlia, Rússia...-, en-
cara que el triomf de la revolució bolxevic, d’inspiració marxista, es donà a 
l’antiga Rússia.  
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Si Bakunin es mostrà en clara oposició a la creació de partits polítics, no 
féu el mateix amb l’organització en sindicats revolucionaris, encara que el 
desenvolupament de l’anarcosindicalisme com a tendència anarquista 
representativa no fou rellevant fins a principis del segle XX (a Espanya la 
Confederació Nacional del Treball -CNT- màxima organització representa-
tiva d’aquesta tendència, es fundà el 1910).  

Marx defensava la conquesta de l’estat capitalista i la instauració de 
l’anomenada dictadura del proletariat, fase de transició entre el mode de 
producció capitalista i el comunista, ja que segons aquest calia mantenir, 
temporalment, una estructura defensiva envers la resistència burgesa, i 
“educar” els treballadors cap a un nou model socioeconòmic. Aquest perí-
ode de transició s’havia de caracteritzar, principalment, per la socialització 
dels mitjans de producció, en el camp econòmic. Aquesta socialització 
implicaria la desaparició de la propietat privada dels mitjans de producció 
(ni Marx ni Bakunin van plantejar la supressió de la propietat privada dels 
mitjans de subsistència), que passaria a ser de la societat, del poble en 
general, representat per l’estat proletari.  

L’estat proletari havia de ser un nou mo-
del d’estat, dirigit per l’avantguarda de la 
classe obrera, que tindria com a missió 
que els fruits del treball revertirien en el 
conjunt de la societat, no en una minoria. 
Això es podria considerar una contradic-
ció ja que en aquesta etapa continuaria 
havent-hi un grup dirigent, però aquesta 
contradicció es justifica amb la necessitat 
d’educar el poble eliminant la mentalitat 
individualista burgesa i “preparant-lo” 
per a una societat comunitària i igualità-
ria.  

La socialització dels mitjans de producció comportaria la desaparició de 
les classes socials, i per tant de les desigualtats, fent innecessària la persis-
tència de l’estructura opressiva de l’estat, que era la funció principal 
d’aquest des de l’existència de la societat dividida en classes antagòni-
ques. En el nou model comunista persistiria l’estat, per anomenar-lo 
d’alguna manera, com a eina d’administració i planificació de l’economia i 
la vida social.  

Primera Internacional (AIT) 
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Bakunin en contraposició era partidari de l’extinció de l’estat, de qualsevol 
tipus d’estat, per tant també de l’estat proletari, concepte fonamental de 
Marx. Per a Bakunin la revolució no pot consistir en la conquesta de l’estat, 
sinó en la seva destrucció, ja que aquest sempre serà una eina al servei de 
la classe dominant. La conquesta de l’estat en nom del proletariat com-
portaria la creació d’un nou grup dominant, el qual per iniciativa pròpia 
mai abandonaria el poder, ja que, axioma inqüestionable de l’anarquisme, 
el poder corromp i tendeix a l’autoperpetuació. D’aquesta manera Bakunin 
rebutjà la dictadura del proletariat i no admetia el concepte de transició 
tractant-se de la revolució. Bakunin concebia la societat del futur com una 
societat lliure i igualitària, sense reconèixer cap tipus d’autoritat, i que 
s’hauria d’organitzar en comunes o federacions de productors i consumi-
dors. Aquestes comunes autogestionàries, per a poder sobreviure o viure 
millor, haurien d’establir relacions amb unes altres, la qual cosa donaria 
lloc a un sistema confederatiu, encara que respectant sempre la unitat 
bàsica: la comuna o federació de treballadors. 

Quant al paper de la religió i l’existència de Déu tots dos coincidiren, en-
cara que amb matisos, ja que negaren la seva existència per considerar 
que aquesta afavoria una actitud de submissió, de conformisme. En 
aquest sentit és cèlebre la frase de Marx: “la religió és l’opi del poble”. 
L’anarquisme donà un pas més enllà i propugnà l’antiteísme (ateisme), és 
a dir no només nega l’existència de Déu, sinó que és partidari de lluitar 
contra la idea d’un ésser superior, ja que si som capaços d’acceptar un 
Déu en el cel, estem en disposició d’admetre un amo en la terra. En el cas 
de la lluita obrera revolucionària a Catalunya, on ha estat especialment 
important l’anarquisme, aquesta ideologia es manifestà en la crema de 
centres religiosos –esglésies, convents, escoles…- en episodis com la Set-
mana Tràgica (1909) o la Guerra Civil (1936-1939).  

La I Internacional (fundada a Londres el 1864) va ser el principal escenari 
on van coincidir tots dos ideòlegs; s’ha escrit molt sobre la importància de 
l’AIT com a organització que va afavorir la propagació de les dues teories, 
i com a seu de l’enfrontament entre Marx i Bakunin, però a mode de refle-
xió: no s’ha sobredimensionat la rellevància d’aquesta en la seva època?Els 
debats dels seus congressos van tenir una incidència tan immediata en la 
lluita del moviment obrer al carrer? El fets de la Comuna de París (1871), 
primer intent d’organització alternativa liderada pel poble de París, va 
estar influenciada per l’existència de l’AIT? O tot el contrari: els fets de la 
Comuna van servir per obrir un debat intern a la Internacional? 
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Comuna de París, 1871 

Pintades als carrers de Vilafranca del Penedès (octubre 2013) 
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Marx segons Lenin, Trotski i Mao 
 

Antoni Guirao Motis 
 
A l’hora d’emprendre aquest treball, el primer que et ve al cap són unes 
quantes preguntes. Entre elles: Com és que el marxisme triomfa allà on 
Marx, ni tan sols havia pensat que ho podia fer? Per Marx la seva teoria 
del canvi social s’havia de desenvolupar en les societats on el capita-
lisme estava més desenvolupat i on la classe obrera podia encapçalar 
un moviment que inevitablement havia de portar cap el socialisme i 
per tant a una societat igualitària, en el seu punt final, superant així, la 
terrible explotació a la que estaven sotmesos els treballadors en les 
fàbriques i en el nou entorn urbà. Potser l’experiència (fracassada) que 
més es va acostar a la idea de transició socialista va ser l’encapçalada 
pels espartaquistes de Rosa Luxemburg o Liebknecht, per Alemanya 

 
Una segona pregunta, seria com la que formularia el pensador marxista 
italià, Toni Negri: Es pot ser comunista sense ser marxista? Aquí la res-
posta és més complicada, ja que inevitablement entrarien en el debat 
entre les diferents escoles de l’esquerra: comunistes, comunistes 
d’esquerra, llibertaris i moltes d’altres. En tot cas, en el que coincidirien 
Lenin, Trotski i Mao, seria en la resposta, per ells seria impossible expli-
car la lluita contra l’explotació capitalista sense Marx i segurament, 
també coincidirien en que la destrucció de l’estat en mans dels explo-
tadors, no ha comportat el triomf del que podríem anomenar com a 
comunitat sinó del triomf de les estructures estatistes, d’un estat su-
mament centralitzat i que tant en el cas de Rússia com en el de Xina, 
han derivat en estructures molt burocratitzades que han comportat 
l’abandonament definitiu del projecte revolucionari en si mateix: la 
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destrucció de les estructures que fonamenten l’explotació de l’home 
per l’home. 
 
Trotski, en el seu enfrontament amb l’aparell soviètic controlat per Sta-
lin, ja va advertir dels perills de la burocratització de la revolució soviè-
tica, proposant, per una banda, promoure la revolució mundial i per 
l’altra la col·laboració amb d’altres forces obreres, tal com va passar a la 
Catalunya i l’Espanya republicana, encara que algú podria dir, amb raó, 
que forces com el POUM o el mateix Andreu Nin, no eren explícitament 
trotsquistes, encara que si compartien amb Trotski, la necessitat 
d’estendre la revolució i de col·laborar amb d’altres forces revolucionà-
ries, com els llibertaris i estenent la idea de revolució social, el coope-
rativisme i el control obrer, recordant, potser, els ja allunyats temps 
dels soviets. Experiències que van fracassar per la dinàmica de la Guer-
ra Civil i pel triomf de les tesis estatistes, encapçalades pel PCE i el 
PSUC amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. 
 
De totes maneres, seria injust carregar tot el pes de la burocratització i 
del fracàs de la revolució, als comunistes russos i xinesos, que cal re-
cordar, van tenir que lluitar contra forces descomunals i que superaven 
el marc de la lluita social definida per Marx. Els bolxevics russos van 
haver de liquidar la participació de Rússia a la Gran Guerra i després es 
van haver d’enfrontar als russos blancs, recolzats per les potències eu-
ropees i els Estats Units, fet que va amagar la pròpia feblesa bolxevic a 
l’inici de la revolució (i que després també va amagar la pròpia histori-
ografia russa) i va justificar la liquidació de tota la riquesa ideològica 
que s’amagava darrera de la revolució, imposant el partit únic, la visió 
única imposada des del Komintern i que poc a poc allunyava altres 
visions que com les que es donaven des de la CNT, veien en la Revolu-
ció Russa, una esperança obrerista. 
 
També a Xina, Mao, va haver d’encapçalar una terrible guerra civil, amb 
la dreta nacionalista del Kuomintang, també recolzada per les potènci-
es occidentals i després de patir l’ocupació japonesa. La visió d’un par-
tit monolític, que va promoure la Gran Revolució Cultural Proletària 
(1966) per tal d’allunyar del poder els que qüestionaven Mao Ze Dong. 
 
Podem trobar molts arguments que lliguen Lenin, Trotski o Mao amb 
Marx, sobretot les seves idees de canvi social i de constitució d’estats 
obrers (sense quasi obrers) però sempre cal tenir present que sovint va 
xocar amb la realitat. El marxisme que vol construir una teoria del canvi 
social, sovint ha xocat amb la realitat, com totes les teories del canvi. 
Lenin, Trotski i Mao, ho van intentar.  
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Marxisme i alliberament nacional 
 

Joan Teran 
CUP i Endavant OSAN 

 
Marxisme i alliberament nacional han tingut històricament una relació 
complexa. Han estat nombroses les ocasions en què autors o organitzaci-
ons que es reivindicaven (i en alguns casos segueixen reivindicant-se)  
com a marxistes s'han intercanviat acusacions amb autors o moviments 
que lluitaven (i segueixen lluitant) per l'alliberament nacional dels seus 
pobles. Aquest article pretén, des de la militància política i no des de l'a-
cadèmia, reivindicar la vigència d'un fet històric incontrovertible: que el 
marxisme ha estat i segueix sent una eina vàlida no només per als i les 
treballadores de tot el món, sinó també per als pobles oprimits en les se-
ves lluites d'alliberament. 

Més que un tòpic suat, l'afirmació que el marxisme i el nacionalisme mai 
no poden anar de la mà és una mentida interessada. Pot ser certa per a 
determinats nacionalismes, especialment aquells lligats explícitament a 
suprematismes ètnics o racials, o a aquells altres que pretenen emmasca-
rar o justificar ideològicament determinades relacions de dominació de 
classe. No val tampoc per a determinats moviments històrics que, sota la 
pàtina ideològica del marxisme, han pretès justificar l'opressió dels seus 
pobles. 

Normalment s'utilitza una de les frases del Manifest Comunista de Karl 
Marx per reforçar la suposada contradicció entre marxisme i alliberament 
nacional. Aquella que diu que “els obrers no tenen pàtria”. Clar que aques-
tes paraules no poden llegir-se sense tenir en compte les que venen des-
prés, que donen una idea completament diferent sobre les conseqüències 
que la primera implica per al programa d'acció dels i les comunistes. Lle-
gim de nou, i continuem: "Els obrers no tenen pàtria. No se'ls pot prendre 
allò que no tenen. El proletariat, pel fet que ha de conquerir en primer lloc 
el domini polític, ha d'elevar-se a classe nacional i ha de constituir-se en 
nació. El proletariat és nacional, tot i  que ho és en un sentit molt diferent 
al de la burgesia”. 

Hi ha tres grans línies argumentals que, des de determinats marxismes, 
han contribuït a sostenir aquest malentès respecte els nacionalismes d'a-
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lliberament: en primer lloc, la negació del fet nacional en ares de l'interna-
cionalisme proletari o d'un gènere humà suposadament apàtrida; en se-
gon lloc, l'acusació dirigida a determinats moviments d'alliberament naci-
onal de ser en realitat moviments petit-burgesos contraris als interessos 
de la classe obrera internacional; i finalment, la defensa de la primacia de 
la unitat de la classe obrera a nivell estatal, en detriment de l'organització 
autònoma d'aquesta mateixa classe obrera a nivell de cada nació oprimi-
da. La majoria de les organitzacions sindicals i dels moviments i partits 
socialistes o comunistes vinculats o hereus de la Segona i la Tercera Inter-
nacional varen promoure aquests tipus d'anàlisis i de línies polítiques da-
vant d'allò que anomenaven “la qüestió nacional”, més enllà del seu reco-
neixement formal (o no) del dret a l'autodeterminació. 

Interessa remarcar en aquest punt que les aportacions teòriques fetes des 
del marxisme no aspiraven a convertir-se en lletra morta, ni en dogmes 
preparats per a ser utilitzats com anatemes contra aquell que gosés fer 
noves aportacions a una realitat viva, sinó tot al contrari. És cert que du-
rant massa anys, certes deformacions del marxisme (i del leninisme) varen 
ser utilitzades justament en aquests lamentables sentits. Per això des d'a-
questes línies reivindiquem aquells autors lligats a l'escola de Marx que 
entenien el seu mètode com un instrument per a l'anàlisi i la comprensió 
de les relacions humanes i de l'entorn en el qual aquestes es desenvolu-
pen, alhora que com una filosofia de la praxis. Les sintètiques Tesis sobre 
Feuerbach (1845) il·lustren molt bé aquestes finalitats, i situen molt clara-
ment fora de l'escolàstica i de la metafísica els objectius de Marx: “La 
qüestió de si es pot atribuir al pensament humà la veritat objectiva no és 
una qüestió de teoria, sinó una qüestió pràctica. És en la pràctica on els 
homes han de provar la veritat, és a dir la realitat i el poder, la correcció 
del seu pensament”. I més encara: “Els filòsofs tan solament han interpre-
tat el món de diferents formes; ara la qüestió és canviar-lo.” 

El marxisme hauria de ser, doncs, un instrument fonamental per a l'elabo-
ració de la teoria revolucionària, la qual només pot sorgir com una anàlisi 
crítica de la realitat i de les relacions socials, orientada a ser una guia per a 
l'acció concreta en un context i en un moment històric determinats. És des 
d'aquesta perspectiva que cal analitzar alguns dels textos clàssics que el 
marxisme ha produït en relació amb la qüestió nacional. Començant per 
Marx i els seus escrits sobre Irlanda, en els que arriba a la conclusió que el 
moviment obrer anglès ha de mostrar-se favorable a la independència 
d’Irlanda i lluitar per ella, perquè “un poble que n'esclavitza un altre, crea 
les seves pròpies cadenes”. 

Malgrat que els autors que conformen el corpus teòric clàssic sobre “la 
qüestió nacional” en el marxisme resolen en general aquesta qüestió po-
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sant-se al costat de les nacions oprimides, és cert que és en aquesta etapa 
quan es generen els principals malentesos dels quals parlàvem al principi. 
Ressenyem abans però alguns exemples d'aquesta relació relativament 
bona, i és que malgrat la posició negativa de Rosa Luxemburg en relació a 
l'autodeterminació de Polònia, tenim: a Marx, Engels i la seva posició so-
bre la qüestió irlandesa; tenim les obres de Lenin i de Stalin sobre el dret a 
l'autodeterminació de les nacions oprimides; i en un àmbit més nostrat, 
tenim les tesis d'Andreu Nin (entre d'altres com Maurín o Comorera), que 
parteixen del mateix patró analític que les de Lenin. 

Podríem dir que hi ha dos grans factors que coadjuven a aquest malentès. 
En primer lloc, que el principal vehicle de desenvolupament del marxisme 
són les organitzacions obreres que es creen a partir de la Primera, la Se-
gona i la Tercera Internacionals: això és, sindicats, partits i moviments que, 
de forma generalitzada, s'organitzen sense qüestionar-se el marc estatal. 
És des d'aquest marc, que es practica l'internacionalisme proletari, i és una 
qüestió de principi respectar la unitat de la classe treballadora en el marc 
estatal. En segon lloc, i en part com a conseqüència, en part com a ele-
ment retroalimentador d'aquest primer factor, el marc de referència de les 
organitzacions marxistes i dels seus militants, i per tant, de les persones 
que produeixen pensament teòric marxista, és el marc estatal, el qual re-
produeixen de forma sistemàtica, fins i tot en el cas d'aquells que ho fan 
des del reconeixement de la seva nació (oprimida). Alguns d'ells els hem 
citat en el paràgraf anterior. 

Caldrà esperar l'eclosió de les lluites anticolonials perquè el marxisme 
sigui utilitzat pels moviments d'alliberament nacional des d'una perspecti-
va nacionalment autocentrada. Des d'aquesta perspectiva, crec que és 
justificat citar les aportacions de James Connolly com un dels seus precur-
sors, un socialista irlandès que va viure, lluitar i morir per la independència 
de la seva illa. James Connolly, contemporani de Lenin, va ser un agitador 
més que un teòric, però els seus escrits constitueixen una referència im-
prescindible per qui vulgui estudiar la relació entre marxisme i allibera-
ment nacional, precisament perquè és dels primers que formula d'una 
forma clara, planera i sense ambigüitats la relació entre la lluita per la in-
dependència nacional i la lluita per l'accés a la plena justícia social i al po-
der polític de la classe treballadora. 

Dècades més tard, els moviments d'alliberament nacional que sorgiren 
arreu del món abans i després de la Segona Guerra Mundial en lluita con-
tra el colonialisme desenvoluparen un corpus teòric propi que partia de la 
tesi de la indestriabilitat de la lluita per l'alliberament nacional i la lluita 
per l'accés al poder polític i econòmic per part de les majories empobrides 
de les colònies. És evident el caràcter socialista (o socialitzant) dels movi-
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ments d'alliberament nacional de pobles com Cuba, Algèria o Vietnam per 
anomenar alguns dels que més influenciaren les esquerres (especialment 
les que es reivindicaven marxistes) d'arreu del món. 

Sobre la base del seu exemple, i a partir de l'onada de lluites que s'esten-
gué arreu del món al voltant de l'any 68, arreu d'Europa (també a l'Estat 
espanyol) aparegueren (o reaparegueren) en algunes nacions sense estat 
de la vella Europa el que alguns estudiosos varen definir com els nous 
nacionalismes radicals (veure el llibre homònim de Fermí Rubiralta). No és 
una casualitat que el 1959, 1964 i 1968 sorgissin al País Basc, a Galícia i als 
Països Catalans respectivament, tres organitzacions (ETA, UPG i PSAN) 
que, mitjançant els instruments d'anàlisi que proporcionava el marxisme, i 
emmirallant-se en els moviments d'alliberament nacional anteriorment 
citats, vincularen la lluita per l'alliberament nacional amb la lluita pel so-
cialisme. No és casualitat que aquestes tres organitzacions siguin (més 
enllà de les ruptures posteriors) les organitzacions mares de la gran majo-
ria d'organitzacions que, avui i ara, segueixen lluitant per aquells mateixos 
objectius d’independència, reunificació nacional i socialisme. 

És cert que encara avui és relativament senzill escoltar arguments sobre la 
suposada contradicció entre internacionalisme i independentisme, i sobre 
marxisme i alliberament nacional. Però malgrat la falta de sintonia, i mal-
grat els grans relats, la història (i la realitat) són ben tossudes, i demostren 
que aquells que lluiten contra la injustícia i per la humanitat estan sempre 
al costat dels pobles que lluiten per la seva llibertat. Per qui signa aquest 
article, aquesta és la clau per entendre la relació entre marxisme i allibe-
rament nacional. 
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La Socialdemocràcia 
 
Àngel Carbonell 

 
Molts partits, durant la segona meitat del segle XIX, es definiren com a 
socialdemòcrates, però malgrat això, tots ells eren més aviat marxistes i 
preveien la necessitat històrica d’una revolució per assolir el socialisme. 

Aquesta situació va anar canviant al llarg del període que arriba fins a 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial, arran sobretot de la publicació el 
1899, per part de l’alemany Eduard Bernstein, de Les premisses del socia-
lisme i les tasques de la socialdemocràcia. Bernstein, en aquest llibre, pro-
posa la transformació gradual del capitalisme vers el socialisme, amb ritme 
lent i sense revolució, provocant que el pensament marxista comencés a 
ser revisat en profunditat i fins i tot que els partits socialdemòcrates del 
període comencessin a abandonar la necessitat de la perspectiva revoluci-
onària. L’abandonament d’aquesta perspectiva, que ja venia d’abans del 
començament de la guerra, va caracteritzar, en primer lloc, el partit social-
demòcrata alemany (SPD), fins i tot malgrat la presència de diferències 
entre el revisionisme d’Eduard Bernstein i el maximalisme de Karl Kautsky. 
Malgrat aquestes divergències, els socialistes reformistes i els revoluciona-
ris romangueren units fins al començament de la guerra, quan les tensions 
internes s’aguditzaren fins al punt de provocar finalment la ruptura. 

Els socialistes reformistes escolliren, al capdavall, donar suport als respec-
tius governs nacionals en el moment de l’entrada en la guerra, cosa que 
pels socialistes revolucionaris significà una veritable traïció als interessos 
del proletariat (perquè aquest recolzament als respectius governs nacio-
nals comportava alhora la traïció al principi segons el qual els proletaris de 
tots els països havien d’estar units en la seva lluita contra el capitalisme, 
no prenent part en els conflictes entre governs capitalistes). El divers posi-
cionament de les dues faccions per causa de la guerra, més la revolució 
russa de 1917, suposà la dissolució de la Segona Internacional Obrera el 
1916 i la ruptura definitiva entre l’anomenada socialdemocràcia (també 
coneguda com socialisme moderat o socialisme reformista o democràtic) i 
el socialisme revolucionari marxista, que prengué el nom de comunista. 

La majoria dels partits socialdemòcrates, entre la fi de la Segona Guerra 
Mundial i els anys vuitanta, acabaren per abandonar definitivament tota 
proposta de superació del capitalisme, representant així l’ala més modera-
da del moviment socialista i donant suport a reformes socials en el sí de 
les institucions democràtiques liberals. Un moment fonamental d’aquest 
procés es va donar en el congrés de Bad Godesberg de 1959, en el qual el 
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partit socialdemòcrata alemany va acabar d’eliminar tota referència al 
marxisme en el seu programa. 

Cap a finals dels anys vuitanta, gairebé tots els partits socialdemòcrates 
europeus havien emprès l’anomenada “tercera via”, una política moderada 
concebuda per a respondre millor a les exigències de les modernes socie-
tats democràtiques. Els moderns socialdemòcrates són generalment favo-
rables a l’economia de mercat. Recordem que segons Bernstein es tractava 
de reformar gradualment i a poc a poc el capitalisme per assolir el socia-
lisme, és a dir que la socialdemocràcia d’avui en dia ha anat clarament un 
pas més enllà, perquè ja no tracta d’assolir el socialisme ni de substituir 
l’economia de mercat, sinó d’afavorir una economia mixta que combini el 
capitalisme amb la provisió governativa de certs serveis d’interès públic. 
Molts partits socialdemòcrates han ajornat gradualment els objectius tra-
dicionals del socialisme dels orígens o han diversificat el seu camp d’acció 
per a guanyar noves bosses de votants (drets humans, verds, etc...) o bé 
han retallat impostos o han permès una moderada desregulació en el ter-
reny econòmic per a guanyar-se el recolzament de més gent de les classes 
mitges o fins i tot d’elements liberals. En aquest sentit la moderna social-
democràcia sembla haver-se contaminat del liberalisme social. 

Moltes de les polítiques socials impulsades per la socialdemocràcia, sobre-
tot des de la Segona Guerra Mundial, encara avui en dia es mantenen en 
els diversos països en què han estat aplicades, havent estat adoptades 
també pels principals partits polítics existents; entre aquestes polítiques 
cal esmentar sobretot el principi de progressivitat dels impostos (és clar 
que hi ha excepcions...), la sanitat i l’educació públiques. La majoria dels 
socialdemòcrates fins i tot han abandonat, avui en dia, el concepte de “na-
cionalització” (en un altre temps era un pilar de la vella socialdemocràcia) 
en favor de les privatitzacions parcials o totals de serveis públics. Aquesta 
mena de canvis han caracteritzat governs com els de Tony Blair a la Gran 
Bretanya i Gerhard Schröder a Alemanya, seguint-ne l’exemple d’altres 
governs socialdemòcrates. Les seves polítiques testimonien un complet 
abandonament de tot horitzó socialista, convertit en un ampli moviment 
progressista que integra cada cop més les faccions més esquerranes del 
liberalisme (el liberalisme social) i de la democràcia cristiana (el cristianis-
me social). 

La socialdemocràcia catalana 

La primera formació política pròpiament catalana representativa de la so-
cialdemocràcia i de la IIa. Internacional va ser la Unió Socialista de Catalu-
nya (USC), fundada el 1923. Sorgí com una escissió de la federació catala-
na del PSOE, sent liderada aquesta escissió per Rafel Campalans, Manuel 
Serra i Moret, Gabriel Alomar i Joan Comorera. Les raons per les quals es 
va produir l’escissió van ser les discrepàncies per raons nacionals i sindicals 
(per les relacions entre la CNT, el sindicat obrer anarquista, i la UGT, el 
sindicat obrer vinculat al PSOE). Defensava un socialisme reformista i la 
seva sensibilitat envers la qüestió nacional catalana comportava que 
n’admetés també el dret a l’autodeterminació. La  dictadura de Primo de 
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Rivera suposà la dissolució virtual del partit, però es reorganitzà el 1930, 
iniciant el 1931 una estreta relació amb ERC, partit hegemònic llavors a 
Catalunya. També fundà una Unió General de Sindicats Obrers de Catalu-
nya (UGSOC) i col·laborà amb la Unió de Rabassaires. L’estiu del 33 provà 
d’unir-se amb la federació catalana del PSOE, però la temptativa fou frus-
trada per la direcció estatal del PSOE, liderada per Largo Caballero. Mal-
grat tot, la USC en sortí reforçada. Provà de compaginar l’aliança electoral 
amb ERC i la participació en l’Aliança Obrera, però aquesta darrera 
n’expulsà el partit per causa del seu vincle amb l’altre. El 1934 donà suport 
als Fets d’Octubre, però després s’allunyà d’ERC per aproximar-se a les 
altres forces socialistes catalanes, desembocant aquesta col·laboració cada 
cop més estreta en la fusió de la USC amb la federació catalana del PSOE 
(aquest cop sí), el Partit Comunista de Catalunya i el Partit Català Proletari, 
donant lloc a la fundació, el 23 de juliol de 1936, just després de l’esclat de 
la guerra civil, del PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el qual, 
però, per la seva adscripció al marxisme-leninisme i a la IIIa. Internacional, 
la comunista, va deixar de banda el socialisme democràtic que caracterit-
zava la USC.  

Pel gener de 1945 es va fundar un nou partit socialdemòcrata català, el 
Moviment Socialista de Catalunya, MSC, creat simultàniament a Mèxic, 
Tolosa de Llenguadoc i, clandestinament, a Catalunya, aplegant antics 
membres del POUM (Jordi Arquer i Saltor), de la USC (Manuel Serra i Mo-
ret, que en aquell moment era vicepresident del Parlament de Catalunya a 
l’exili, del qual seria President a partir de 1949, a la mort d’Antoni Rovira i 
Virgili), disconformes amb l’adopció del comunisme per part del PSUC, 
d’ERC i de la CNT, i a l’interior un grup d’estudiants laboristes de la Univer-
sitat de Barcelona. L’òrgan del MSC va ser “Endavant” (1945-1968), editat a 
França i dirigit per Josep Pallach. Tot i ser minoritari a l’interior, va mirar de 
mantenir la flama del socialisme no comunista, deixant la resta per al 
PSUC.  

El 1968 el partit es va dividir en dos corrents ideològicament diferenciats, 
donant lloc el corrent liderat per Joan Reventós, líder a l’interior, junta-
ment amb d’altres grups, a la constitució del Partit Socialista de Catalunya-
Congrés, PSC-C, d’ideologia marxista no leninista.  

El corrent liderat per en Josep Pallach, líder a l’exterior, va mantenir la fla-
ma de la socialdemocràcia i va constituir el Reagrupament Socialista i De-
mocràtic de Catalunya, que el 1976 adoptà el nom de Partit Socialista de 
Catalunya-Reagrupament, PSC-R. El PSC-R va participar a les primeres 
eleccions espanyoles des de la mort de Franco, el 15 de juny de 1977, for-
mant una coalició electoral, el Pacte Democràtic per Catalunya, amb Con-
vergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Democràtica de Catalunya 
(sigles amb les quals es van presentar ERC i Heribert Barrera, perquè en 
aquell moment ERC encara no estava legalitzada) i el Front Nacional de 
Catalunya. Aquesta coalició tenia com a objectiu primordial l’obtenció d’un 
estatut d’autonomia per a Catalunya. El mateix any, però, va morir en Pa-
llach i va ser succeït per en Josep Verde i Aldea, el qual va decidir apropar-
se al PSC-C i a la federació catalana del PSOE, trencant la seva aliança prè-
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via amb CDC, EDC i FN. Per la seva banda, l’ala més catalanista del PSC-R 
va abandonar el partit i va ingressar a CDC. Els tres partits socialistes, per 
la seva part, van acabar formant un sol partit el 1978, el PSC, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, el qual va recollir bona part del llegat històric de 
la socialdemocràcia catalana. 

Malgrat la defecció de l’ala més catalanista del PSC-R, el nou partit va ha-
ver d’integrar una multiplicitat de tendències que l’ha sotmès, des de bon 
començament, a les tensions més o menys latents entre la necessitat, per 
una banda, de reafirmar la seva sobirania i el seu catalanisme i, per l’altra 
banda, la seva supeditació als imperatius de la política espanyola, marcats 
pel PSOE, tot i beneficiar-se, malgrat tot, de la projecció estatal d’aquest 
partit. 

Actualment el PSC pateix un creixent desgast electoral, que fa pensar fins i 
tot en la seva decadència i potser pròxima desaparició per diversos motius. 
En primer lloc, pèrdua constant de votants catalanistes a causa del clar 
domini del partit per part d’elements no catalanistes, estretament depen-
dents de la seva relació amb el PSOE, trencant l’equilibri inestable existent 
prèviament, fent que cada cop més membres de l’ala catalanista se’n dis-
tanciïn o el deixin, tendència que s’ha incrementat a causa de l’auge crei-
xent del sobiranisme dins la societat catalana, mentre el partit continua 
aferrant-se aparentment a l’ideal federalista. Dic aparentment perquè el 
propi partit no va semblar que recolzés prou el President Maragall, en el 
seu dia, quan va pretendre avançar vers el federalisme mitjançant un nou 
estatut. Normalment aquests votants se n’estan anant a ERC, sobretot, o a 
Iniciativa. 

En segon lloc, pèrdua constant de votants d’esquerres, a causa de l’esclat 
de la crisi econòmica i social actual i de l’abandonament per part del partit 
(com una tendència general dels partits socialdemòcrates europeus des 
dels anys noranta) dels principis econòmics i socials característics de la 
socialdemocràcia històrica. De fet, l’abandonament dels principis en el 
marc de la partitocràcia que caracteritza el règim polític espanyol, amb 
una democràcia de molt baixa qualitat, pràctica inexistència de divisió de 
poders i manca de garanties jurídiques, ha fet que aquest partit s’hagi 
llençat en braços del que ha estat anomenat socialisme parasitari i libera-
lisme cleptòman, caracteritzat per l’anomenada cultura de la subvenció i la 
corrupció endèmica, que no és privativa en tot cas d’aquest partit i prou, 
sinó dels partits en general amb més possibilitats d’assolir alguna quota 
de poder i per tant de tocar diners públics. Aquesta mena de votants se’n 
van sobretot a Iniciativa, ERC i Ciutadans (donada l’ambigüitat ideològica 
en el pla social i econòmic d’aquest darrer partit).  

Els elements més catalanistes de la socialdemocràcia estan engruixint ERC, 
tot i no ser ERC un partit vinculat a la tradició històrica del socialisme, cosa 
que sí que pot dir ICV, que és hereva directa del PSUC, tot i haver abando-
nat el marxisme-leninisme en favor de la socialdemocràcia.   
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Rodolf Llorens i el cinema soviètic 
 

Joan Cuscó i Clarasó   

 

Rodolf Llorens i Jordana (1910–1985) és un autor vinculat i compromès 
amb el que avui anomenem “les esquerres”. Va militar i ser dirigent de 
la Unió de Rabassaires, d’ERC i del PSUC. Va mantenir, això si, la màxi-
ma llibertat de pensament i va ser coherent en relligar acció i pensa-
ment. I com que no es tracta de fer-ne ni un panegíric ni una tesi doc-
toral, voldríem donar-lo a conèixer a través del seu viatge a l’URSS l’any 
1934, que és un any cabdal en la seva biografia. D’una banda, va viatjar 
a l’URSS i, de l’altra (després dels Fets del 6 d’octubre), va anar a la pre-
só i allà rellegí La ben plantada de d’Ors i va decidir refutar el Noucen-
tisme. Aquests fets van canviar la seva manera de mirar la realitat. Per 
un costat, es fa conscient de les virtuts i de les misèries del règim so-
cialista i, per l’altre, es fa conscient de la necessitat de lluitar contra les 
ficcions que utilitza el Noucentisme per idealitzar i amagar la realitat i 
el valor de la indústria del cinema en la societat contemporània. Del 
viatge a l’URSS, en conta: 

«L’any 1934 —en plena bullida del plet rabassaire— va preparar, per als 
dos, un viatge a la Rússia dels soviets per mitjà d’una Delegació dels Sin-
dicats i dels Amics de l’URSS, agrupació presidida per Wenceslao Roces, el 
traductor d’El capital de Carles Marx; la CNT local ens va donar de bon 
grat la seva representació.1 Quan fou l’hora de sortir, l’amic Roig es va tirar 
enrere i li agafà un gran esfereïment pensant en les conseqüències possi-
bles d’aquesta aventura “non sancta”, atrevida i perillosa especialment 
cinquanta anys enrere. Jo, per no anar-hi sol, vaig trobar a darrera instàn-
cia Ramon Esclassans disposat a acompanyar-me. Vam viatjar amb un 
passaport que deia: “Válido para todo el mundo menos Rusia”, precisa-
ment allí on ens dirigíem. 

«Vam travessar la França post-Daladier, l’Alemanya de Hitler, la Polònia de 
Pilsudski i entràrem per Minsk on fórem rebuts amb les notes del pas-

                                                      
1
 Quan parla de qui va moure els fils del viatge, tot i que al final no hi va anar, es 

refereix al vilafranquí Ramon Roig Llaurador amb qui va compartir, entre altres, 
l’aventura del setmanari Abril (òrgan de l’ERC) i qui el va influir decisivament en la 
formació del seu estil literari. 
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doble València com a himne espanyol. Vam anar dels palaus i parcs impe-
rials de Tsarskoye Selo i de Lenningrad als balnearis de Sotxi passant per 
la central elèctrica sobre el Dnieper; o sigui, del mar Blanc al mar Negre 
passant per la plaça Roja de Moscova, amb les cúpules daurades i el mau-
soleu de Lenin. Franquejàrem el Portal d’Ibèria i les muralles del Kremlin 
on fórem rebuts pel President Kalinín (un ex-camperol); vam poder veure 
de ben a prop: Manuilski i Dimitrov (del Comintern), Svernik (President 
dels Sindicats), Losovski (Secretari del Socors Roig Internacional), Molotov, 
Malenkov, el mariscal Vorotxilov, i a certa distància, el camarada Stalin. 

«Presenciàrem la inacabable desfilada obrera i militar del Primer de Maig, i 
també l’amuntegament inhumà dels kulaks per les estacions ferroviàries, 
transportats despietadament d’una banda a l’altra del país. Museus, òpera, 
ballet, concerts, teatre, revistes, exposicions, circ, cinema, mítings, fàbri-
ques, mines, koljosos... a cor què vols, cor què desitges. Quin viatge et vas 
perdre, Arengadetes!2 A fe de Déu que valgué la pena rebre’n les conse-
qüències! 

«De retorn per mar, després de passar per Londres, vam arribar a Barcelo-
na on vam prendre part en un míting, en el gran cine Kursal atapeït de 
públic, explicant les nostres impressions. El terror era palpable, la penúria 
saltava a la vista, però com a contrapartida també era palesa la il·lusió de 
crear un nou món i l’esperança que no s’havia sofert ni lluitat en va en la 
creació d’una Nova Era amb l’apoteosi de la humanitat redimida».3 

En els dos articles dedicats a parlar de la seva visita a l’URSS explica les 
seves experiències a les sales soviètiques, el tipus de cinema que s’hi 
projecta i els motius que el fan possible... Aporta un seguit de dades 
sobre la ideologia de les pel·lícules, les característiques de les sessions i 
de les sales, com funciona la indústria cinematogràfica... I tot el que diu 
es pot ben completar amb el que ens diu qui fou el seu amic i com-
pany d’exili, Carles Pi i Sunyer, després de visitar l’URSS l’any 1931:  

«També anàrem varis cops al cine. Les pel·lícules vistes tenien totes elles, 
sinó els arguments, la intenció semblant. La muntanya d’or, una vaga de 
solidaritat dels obrers de Sant Petersburg amb els de Bakú abans de la 
Guerra Mundial, i que acaba en el temps de la guerra civil. Conversió al 
llarg del film d’un agricultor vingut a la ciutat pels diners. Tots acaben 
treballant voluntàriament per acabar en un tren blindat, massa lenta, però 
amb bones fotografies, algunes, veritables troballes. 

                                                      
2
 «Arengadetes» era el sobrenom de Ramon Roig i Llaurador. 

3
 Rodolf LLORENS I JORDANA, «L’Arengadetes» Olerdulae, [Vilafranca del Penedès] VI, 

16, 1982, p. 5-6. 
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«A la sala de cinema de la Casa de l’Exèrcit roig veiérem Judes, també epi-
sodis de la guerra civil, tendenciosament interpretats. El públic força mo-
dest, aplaudeix quan els soldats rojos alliberen als presoners, però sobre-
tot riu quan l’actor còmic fa pallassades. Bé, en l’execució, però posada al 
servei d’una concepció pueril; baixa de sostre i de fons, innocent.  

«Un film més ambiciós és Pacífic 536, una transcripció cinematogràfica de 
la simfonia de Honne-
ger. Està bé. Però un 
xic monòtona per la 
repetició de recursos. 
Reeixits fotomuntat-
ges, amb multiplicitat 
de vistes combinades. 
Hi juguen tots els ins-
truments musicals, 
mans que toquen el 
violí, el violoncel i el 
contrabaix, rostres 
bufant trompetes i 
clarinets. I el ritme del 
tren, el panteix de la 
locomotora, el soroll 
de rodes i bieles, les 
llambregades del fogar 

quan hi tiren el carbó i les guspires que surten de la xemeneia. 

«I un film de costums de l’Àsia central, vistes dels paisatges, quadres de la 
vida d’abans, i després, la influència de la intervenció soviètica, preses i 
canals de regadiu, tanques que s’enderroquen, visió de prosperitat, la 
propaganda de sempre en un teló de fons amb música popular de l’Àsia 
central, alternativament rítmica i melodiosa. 

«No ens acontentàrem veient pel·lícules, volíem veure com les feien i co-
nèixer quelcom de la indústria cinematogràfica soviètica. Per això anàrem 
a la Soyuzkino, l’organització central. Ens rep el vicepresident, Platónov, un 
antic obrer que al primer cop d’ull enganya; al començament sembla poca 
cosa, i després, parlant-hi, hom veu que hi està molt. En un despatx senzill, 
ens acull cordialment, oferint-se a donar-nos totes les dades que ens inte-
ressi conèixer. A la Unió Soviètica s’havien fet aquells anys, uns 300 films 
de llarg metratge; i l’any 1932 projectaven fer-ne uns 440. 

«Els estudis i tallers no eren encara suficients per a les necessitats, havent-
n’hi 18 en construcció. En tot Rússia hi havia 32.000 cines, amb una capa-
citat totals de sales de cinc milions d’espectadors. Treballen al Soyuzkino 

El filòsof Llorens i Jordana tocant la tenora 
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10.000 persones; però puja fins a 45.000 la gent ocupada en les diverses 
branques relacionades amb l’indústria cinematogràfica i en les sales 
d’espectacles. Hi ha 250 artistes de categoria especial; les “estrelles” tenen 
dret a elegir el seu director, però un cop triat s’han de sotmetre a la seva 
direcció. Per altra banda, cada director té el seu equip d’actors que tendei-
xen a formar una unitat artística, tots els membres es comprenen mútua-
ment. Abans de fer-lo, cada film és discutit pels components del grup, 
però una vegada establert el pla, els artistes han d’obeir disciplinadament 
al director».  

(Carles PI I SUNYER, La Rússia que vaig veure (1931). Barcelona: Fundació 
Carles Pi i Sunyer, 2009, p. 31-34.) 

En aquests articles sobre la Unió Soviètica, i en la resta, Llorens situa el 
cinema en el context de la cultura contemporània, tracta de les diferèn-
cies entre el cinema mut i el sonor i entre el cinema i el teatre, de com 
cada país ha anat forjant el seu estil i de com reflecteix diferents mane-
res d’ésser, de les evolucions tècniques, del consum, dels actors i dels 
directors. En coherència amb la seva manera de pensar relliga el cine-
ma amb la realitat, com un fenomen cultural de primer ordre que no es 
pot enllestir estudiant-ne només els aspectes tècnics o econòmics. Té 
molt clar que el cinema implica una mirada sobre la realitat i la trans-
missió de valors i d’idees (i de l’ús i abús que en fa la dictadura del pro-
letariat).  Penso que els textos de Llorens parlen per ells mateixos. El 
contrast entre els postulats humanistes de Marx i la realitat de la dicta-
dura del proletariat leninista són clars. Contra aquets tipus de desen-
caixos va lluitar tota la seva vida. Ho conta el seu fill Juan: «mi papá, 
siempre estaba leyendo; si veía un papel en el suelo, se detenía para 
leerlo; estaba al tanto de todo lo que ocurría en el mundo y podía ha-
cer un análisis bastante preciso de las cosas que sucedían. / De repenté 
recordé que cuando yo quería ir al cine, yo no consultaba el periódico, 
consultaba a mi papá: “Tal pel·lícula? Aquesta no t’agradarà, ves a veu-
re aquesta altra.”» (correu electrònic de 30 de març de 2013 de Juan 
Llorens a Joan Cuscó). I aquest és el veritable sentit i valor de la filoso-
fia com a exercici de vida. 

  



 
REVISTA DE CULTURA                                Número 2 – NOVEMBRE 2013  

 

28 
 

 

La música a la Rússia soviètica 
 

Montse Rios i Rallé 
 
L'octubre de 1917 es produeix la presa del Palau d'Hivern i l'assumpció 
del poder per part dels bolxevics. Aquest esdeveniment va canviar 
bruscament el signe de la història russa, que va passar de ser una auto-
cràcia amb arrels medievals a viure la primera experiència d'una nació 
plenament socialitzada segons els principis de la filosofia marxista i 
amb les aportacions del leninisme. La Rússia tsarista es convertIrà en la 
Unió Soviètica després de superar una cruenta guerra civil i moltes difi-
cultats per adaptar les noves estructures. 

La política cultural a partir d’aquest moment vol col·lectivitzar l’art fins 
al punt d’anular tota iniciativa individual. El filòsof alemany Arthur Sho-
penhauer a la seva obra cabdal El món com a voluntat i representació 
explicà unes dècades abans el seu pensament sobre la individualitat. 
Des del seu punt de vista, la personalitat col·lectiva es construeix amb 
les individualitats i diu “El nostre món no és més que la manifestació de 
les idees en la multiplicitat per mitjà de la individualitat". Pel que fa a la 
música, el filòsof l’enlairava la música al primer lloc de la jerarquia de 
les arts: “(...) la música és d'un ordre superior, està més enllà de la je-
rarquia. Expressa directament la objectivació de la voluntat. Sense in-
termediaris (...)” 

Per contra, a la Unió Soviètica de després de la Revolució, la individua-
litat passa a segon terme en nom del bé de la col·lectivitat; les conse-
qüències foren nefastes pels artistes i  la seva llibertat de creació. Tot i 
això, els primers anys de la Revolució foren molt proclius al desenvolu-
pament d’un art nou. Són els moments de la poesia d’Esenin, Blok o 
Miakovski o del millor cinema d’Einsenstein. Aviat, aquests mateixos 
artistes començaran a patir serioses dificultats amb el nou règim. Més 
tard, massa tard, se’ls reconeixerà com els autèntics forjadors d’un art 
revolucionari soviètic i rebran una rehabilitació pòstuma. La negació a 
les innovacions estètiques va ser una gran ferida per a molts, com per 
exemple el poeta Maiakovski que se suïcidà al 1930. Cal recordar tam-
bé el suïcidi d’Esenin, la persecució de les idees teatrals de Meyerhold 
o la impossibilitat, per part del director de cinema Eisenstein, de con-
cloure la seva trilogia Ivà el terrible. 



 
REVISTA DE CULTURA                                Número 2 – NOVEMBRE 2013  

 

29 
 

La Rússia del segle XIX era un país amb un indubtable talent musical 
que produí compositors i intèrprets de gran qualitat. La seva estructura 
social i política impedia, però, que el conreu i gaudi de la música arri-
bés a tots els racons del país. A partir de la Revolució d’Octubre es vol-
gué canviar aquesta situació i, si bé en el món de la interpretació 
s’aconseguí eixamplar la base pedagògica mitjançant una xarxa 
d’escoles de música per a tots els nivells, on es triaven els alumnes que 
tenien més talent per formar-los en l’excel·lència, no va passar el ma-
teix en el camps de la creació musical: els compositors. 

Les “Directives Fonamentals 
en el Camp de l’Art” es 
promulguen tres anys des-
prés de la Revolució del 
1917 i un dels seus articles 
diu: “L’Estat i el Partit han 
de controlar la producció 
artística”. La idea que guia-
va les directrius del Partit 
era, en la seva base, total-
ment idealista i, a la llarga, 
s’ha revelat extremadament 
inoperant. “L’art pertany al 

poble. Ha de penetrar dins les 
seves profundes arrels i en el 

més profund de les masses treballadores; ha de ser comprès i estimat 
per ells. Ha d’unir els seus sentiments, idees i voluntat i inspirar la seva 
força. Ha de despertar en ells l’instint artístic, que apareguin artistes i 
puguin desenvolupar-se”. Això ho escrivia Lenin. Amb Iósif Stalin, a 
partir de 1932, el control s’endureix amb la política cultural englobada 
dins del que es va anomenar “Realisme Socialista”, i que establí les se-
güents directrius en el Congrés de 1937. L’art havia de ser:  

- Proletari: una tècnica que els treballadors poguessin comprendre. 
- Típic: escenes de la vida diària de la gent. 
- Realista: contrari a l’abstracció i l’intel·lectualisme. 
- Partisà: que donés suport als objectius de l'Estat i del Partit. 
 
Tot i que, en comparació, els compositors i els músics se’n sortien mi-
llor, molts d’ells van haver d’exiliar-se, uns per no estar d’acord amb el 
caire polític del país (Rachmaninov) i d’altres perquè la censura escap-
çava totalment la llibertat indispensable per crear. Prokofiev, Xostakó-
vitx, Khatxaturian i Stravinsky són alguns dels compositors que van 
haver de patir l’absurditat i l’arbitrarietat de la “Unió de Compositors”, 

Prokòfiev, Xostakòvitx i Khatxaturian 
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entitat que estava sota el control d’altres músics, mediocres en compa-
ració dels censurats, i que, evidentment, no han passat a la Història.   

Aquesta censura quedava una mica disfressada en ser els mateixos 
compositors qui votaven per donar o no el vist i plau a la composició 
avaluada. A la pràctica, la darrera paraula la tenien personatges com 
Khrenikov, especialista en atacar qualsevol intent de renovació harmò-
nica. 

Els conservatoris 

Els conservatoris van travessar èpoques nefastes d’intolerància musical 
i discriminació de classe. Tot estudiant amb antecedents burgesos ha-
via de ser expulsat. La majoria dels compositors del passat van ser in-
closos en una llista negra. Es va demanar als joves intèrprets que dei-
xessin de tocar obres de compositors com Beethoven i Liszt “autors 
aliens al proletariat”; Txaikovski, “esperit degenerat, paràsit de 
l’aristocràcia russa”; Schumann, “antisocial i ultra individualista”; Cho-
pin, “esteta de saló”; Scriabin “obscurantista i místic”; Bach “ home de 
l’Església”, o Rachmaninov, “bandit guàrdia blanca”. Més tard es tolerà 
Beethoven, “perquè la seva música expressava l’essència democràtica 
de la revolució francesa” i Mussorgski, per ser el fundador de la tradició 
popular i revolucionària de la música russa. 

La llista de la música prohibida durant dècades inclou Mahler, Krenek, 
Stravinski, Schönberg, Alban Berg, Webern, Hindemith, etc. 

Els compositors 

Serguéi Rachmàninov (1873-1943). Des-
prés de la Revolució, Rachmàninov i tota 
la seva família van emigrar cap a Es-
tocolm i mai més van tornar al seu país 
d'origen. Després es va establir 
a Dinamarca i va passar un any fent con-
certs per Escandinàvia. 

L'1 de novembre de 1918 va marxar cap 
a Nova York. Aquest viatge va marcar un 
començament en la seva vida com a 
compositor a Amèrica. A causa d'això, la 
seva música va ser prohibida a la Unió 
Soviètica durant molts anys. Rachmàni-
nov sempre es va enyorar molt de la seva 
terra, deia que la seva inspiració va que-
dar enrere quan va marxar de Rússia. La 

Rachmàninov 
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prova d'això és el fet que durant el període de 1892 a 1917 va com-
pondre trenta-nou obres, en canvi des de 1918 fins a la seva mort 
el 1943, només en va compondre sis. 

El seu exili el va obligar a guanyar-se la vida com a intèrpret i a renun-
ciar, en part, a la seva vocació de compositor. A desgrat seu, va fer una 
fulgurant carrera com a virtuós del piano i avui podem gaudir dels seus 
enregistraments fets a partir dels anys 20.  

Dimitri Xostakòvitx (1906-1975): "La música il·lumina la persona i la 
proveeix de la seva darrera esperança; Stalin -un carnisser- ho sabia i, 
és per això, que odiava la 
música". 

Xostakòvitx, un dels com-
positors russos més reco-
neguts del segle XX, va 
estar durant un temps sota 
el patrocini de Mijail Tu-
jachevski, el secretari per-
sonal de Lleó Trostki. Inici-
alment afavorit per 
l’absència dels altres com-
positors exiliats, l’any 1936 
rep una acusació contra la 
seva òpera “Lady Macbeth 
de Menckz” que és qualifi-
cada de desviacionista, 
burgesa i dissonant. S’hi 
censura l’ús del jazz i el 
compositor és obligat a fer 
una autocrítica i a retirar l’obra.  

Més endavant és rehabilitat i rep el Premi Stalin. De fet, Xostakòvitx 
sempre va intentar complaure les directrius del partit i, en públic, es va 
mostrar lleial amb el sistema soviètic. Fins i tot, va arribar a fer contro-
vertides declaracions anti-occidentals en algunes de les seves visites als 
Estats Units, on, paradoxalment, va triomfar molt.  

Serguéi Prokóviev (1891-1904). Després dels difícils anys de la revolu-
ció, Serguéi Prokófiev decidí treballar amb més tranquil·litat fora de la 
seva terra natal. Havent-se  instal·lat a París i als Estats Units, l’acollida 
triomfal que li féu Rússia en la seva gira com a concertista l'any 1928 li 
féu replantejar el seu exili voluntari. Durant la primavera de 1933, des-
prés d'haver realitzat molts concerts per tot el món, decidí retornar 

Xostakòvitx com a bomber voluntari durant el setge 
de Leningrad el 1941. El règim stalinista va fer ús 

hàbilment d’aquesta imatge, que va recórrer tot el 
món, com a símbol de la resistència contra la inva-

sió alemanya. 
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definitivament a la seva pàtria. Tot i 
que Stalin havia començat ja les seves 
purgues, i que els amics li volien treure 
del cap la idea, Prokófiev defensava 
que la música no era política, que no 
tindria problemes, que a la seva terra 
gaudia de molta més comprensió i que 
veuria afavorida la inspiració.  

Un cop acabada la Segona Guerra 
Mundial, els desigs de canvi estètic 
com a compositor van topar amb les 
restrictives pautes ideològiques de la 
dictadura musical imposada pel rè-
gim stalinista. El compositor va arribar 
a ser prohibit i va ser acusat 

d'"antidemocràtic, degenerat i burgès" i “aliè als gustos artístics del 
poble soviètic". 

Arran del Decret Zhdánov del dia 10 de febrer de 1948 el Politburó 
condemnà la música que no s'inscrivia clarament dins del realisme so-
cialista. Això afectà de ple Prokófiev, Xostakòvitx i d'altres autors que, a 
més, es veurien exhortats a fer públic el seu penediment per haver fet 
música antidemocràtica, antirevolucionària, antisoviètica, degenerada i 
burgesa. Prokófiev es va veure forçat a fer públic un reconeixement 
d'haver escrit “música dolenta", amb la promesa de "fer-ho bé a partir 
d'ara".  

Carolina Codina, l'esposa catalana de Serguéi Prokófiev.  

De pare català i mare russa, la història de Carolina Codina Nemysskaia, 
una dona valenta, és encoratjadora. La Rússia d'Stalin la condemnà a 
un camp de treball forçats. El seu nom artístic, com a cantant, era Lina 
Llubera, tal com figura identificada i reconeguda encara ara.  

Deu dies després del Decret Zhdánov, instaren Lina a anar a l'estació a 
recollir un paquet. Era una emboscada típica de la policia secreta. La 
varen detenir i torturar, acusada d'espionatge i d'alta traïció, i sotmesa 
a un judici sense garanties que només va durar uns minuts. Lina va ser 
condemnada a 20 anys de treballs forçats als camps d'Abez i d'Inta de 
Vorkutà, 50 qm. nord endins del cercle polar àrtic. 

Prokófiev, en saber-ho, va moure cel i terra per alliberar la seva exdona, 
però en veure que ja no tenia ni tornaria a tenir mai més cap influència, 
segurament per por, va desistir. Va morir malalt i pobre el dia 5 de 

Prokóviev 
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març de 1953, irònicament el mateix dia que Stalin, el sàdic criminal 
que havia depurat la seva música i destrossat la família.  

Lina va viatjar a Catalunya l'any 1977, decidida a investigar les seves 
arrels i mirar de retrobar possibles parents. El seu fill Oleg explicava 
que quan sa mare va cercar el llinatge Codina a la guia telefònica de 
Barcelona li va caure l'ànima als peus. No sabia per on havia de fer la 
recerca. Amb l'ajut del matrimoni de Carme Bravo i Frederic Mompou, 
admirador i amic de Prokófiev, va poder trobar la fe de baptisme de 
Joan Codina, el pare de Lina, batejat a la Catedral de Barcelona dia 22 
d'octubre de 1866. 

Altres músics afectats pel Realisme soviètic 

Alexander Glazunov, va al·legar problemes de salut per mantenir-se 
fora de la Unió Soviètica. 

Arann Khatxaturian, juntament amb Xostakòvitx, Prokófiev i altres, va 
ser acusat pel Comité Central del Partit Comunista de tendències bur-
geses antirevolucionàries. Es va declarar culpable, amb la qual cosa va 
recuperar la seva notorietat. Malgrat això, una vegada mort Stalin el 
1953, va decidir donar a conèixer la censura sota la qual treballaven els 
músics, i la va condemnar públicament. 

Khatxaturian acabarà imposant-se com un dels "compositors oficials" 
de la Unió Soviètica. Cuidat per la cultura oficial, viatjà sovint amb de-
legacions soviètiques a l'estranger. Malgrat haver protestat contra el 

Lina Llubera (Catalina Codina) i els seus dos fills 

 (1 1 
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manifest de Zhdánov, poc o res podien reprovar-li els dirigents de la 
cultura soviètica: no hi ha en la seva obra una sola mostra de formalis-
me o intel·lectualisme i, molt menys, de voluntat experimental. Paralit-
zat en el conformisme, posà el seu talent al servei d'una tradició força 
còmoda, que en les seves millors troballes remetia al patrimoni folklò-
ric de la seva Armènia natal. 

Igor Stravinski va emigrar de Rússia abans de la revolució. Va rebre tot 
tipus d’atacs i fou qualificat com a “desvergonyit profeta del moder-
nisme burgès” i “músic d’ànima castrada”. En la actualitat es considera 
el compositor més important per a l’evolució de la música del segle XX. 
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El catolicisme social s’obre pas a Roma 
 
 
Pep Martí 
Periodista 

 
Cal admetre que des de la seva elecció el febrer passat, Jorge Bergo-
glio-Francesc ha imprès un nou segell a l’anell del pescador. 

El temps acabarà de definir el signe definitiu del seu pontificat. De 
moment, hi ha tres elements que cal subratllar de la nova etapa enge-
gada per aquest papa que ve “del fin del mundo”: una gran habilitat 
per romandre tothora en el primer pla de l’actualitat; un estil nou, poc 
habitual en el Palau Apostòlic, caracteritzat per unes innegables dots 
de populisme i apropament als auditoris amb una petjada humil, i fi-
nalment una aposta estratègica envers un discurs social fort. 

Feia molts anys que el component social era aliè al discurs oficial de la 
jerarquia eclesiàstica. No havia estat així en el passat. Moviments relle-
vants de l’Església (com el dels sacerdots obrers) havien contribuït a 
preparar el terreny al Concili Vaticà II, I el diàleg entre cristians i marxis-
tes havia tingut grans defensors en el si de la teologia catòlica. Però 
després del postconcili, des de la cúpula de Sant Pere, el bàcul i la tro-
na havien assenyalat una regressió. Per compensar-ho, Joan Pau II va 
passar com un Papa “social”, però diria que amb una línia diferent a la 
de Bergoglio. El polonès feia apel·lacions a la justícia en els seus múlti-
ples viatges, però la seva causa era la de combatre el cristianisme de 
trinxera que s’havia fet fort a Amèrica Llatina, en el si de la Companyia 
de Jesús i entre sectors importants del pensament teològic. Ara, des-
prés de l’esbandida de progressisme que s’ha fet a l’Església des de 
1978, el jesuïta argentí sap que toca refer ponts i mirar, potser, de re-
trobar-se, ni que sigui a mig camí, amb la fe de l’alliberament. 

Des de fa temps es viu un debat intens en el si del cor vaticà sobre què 
fer amb la Teologia de l’Alliberament, o millor dit, amb el que queda 
d’aquesta. Després dels anys durs de la repressió wojtiliana contra els 
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Leonardo Boff d’arreu, considerats exponents d’un suposat desembar-
cament marxista en les costes eclesials, un sector conservador pragmà-
tic ha intentat d’acostar posicions amb alguns supervivents. 

Bruno Forte, un teòleg de l’establishment, va dir en algun moment una 
cosa semblant a aquesta: “Hem dit no a la teologia de l’alliberament, 
però això no vol dir que no hàgim de parlar de l’alliberament”. 

En els mesos darrers del pontificat de Benet XVI, aquest va designar 
l’alemany Gerhard Müller com a cap de la Congregació de la Doctrina 
de la Fe, és a dir, com a guardià de la ideologia. Amic de Ratzinger, 
Müller no és pas un progressista, però sí un home moderat i amic tam-
bé de Gustavo Gutiérrez, el peruà que va simbolitzar en cert moment la 
Teologia de l’Alliberament. Des de la seva arribada a Roma, Müller no 
ha parat fins aconseguir una rehabilitació formal de Gutiérrez. Ara, el 
nou clima generat per Francesc, explica gestos curiosos: ‘L’Osservatore 
Romano’ ha parlat externament d’ell en to elogiós, i fins i tot Bergoglio 
l’ha rebut en audiència. 

Diuen que, a diferència de Boff i altres, Gutiérrez no va ser mai expres-
sament condemnat. Potser no, I sembla que ha estat dels teòlegs pro-
gressistes menys rebels, però els gestos d’obertura s’estan produint i 
sorprenen el búnquer més reaccionari, encara corpresos per l’elecció 
d’un home que no era esperat. 

Serà difícil que Bergoglio, que mai va militar en l’ala alliberacionista de 
l’Església, vulgui engegar ara, als seus prop de 77 anys, una revolució 
interna. Com sempre en els mitjans de comunicació, el delit per 
l’esdeveniment que es pugui titular de manera espectacular, impedeix 
a vegades contemplar tot el quadre en moviment. Bergoglio no és, 
perquè difícilment pot ser-ho, un home molt d’avantguarda. Però és 
cert que tampoc és un conservador continuista. 

En un moment en què l’Església està donant senyals clars 
d’esgotament, envelliment i feblesa, el Papa assenyala un diàleg amb la 
realitat social. Hi ha un lèxic nou en el discurs vaticà. El nou secretari 
d’Estat, Pietro Parolin, ha parlat de la necessitat d’una democratització 
de les estructures. Quan Francesc es refereix als temes socials, no parla 
tan sols d’ajudar o de caritat, sinó de solidaritat, de polítiques que im-
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pedeixin les desigualtats. Els seus moviments no s’han dirigit tant a 
grans masses sinó a punts que assenyalen bosses concretes de misèria 
i degradació, com la seva anada a Lampedusa, per parlar del drama 
dels refugiats. 

Un dignatari important, el cardenal Cipriani, un cardenal membre de 
l’Opus Dei, ha titllat Müller d’ingenu per acostar-se a Gustavo Gutiérrez. 
Per l’ala dretana del catolicisme, l’acostament a l’alliberacionisme es 
veu amb neguit. Bergoglio vol distingir entre una Església social i una 
identificació amb el marxisme o amb posicions polítiques obertament 
ideologitzades. Però tampoc es pot dir avui dia que el marxisme gau-
deixi de gaire bona salut, ni si és un “perill” real en aquest moment per 
a les estructures capitalistes. 

En canvi, una Església que aposti seriosament per acostar-se als movi-
ments populars que, sense etiquetes ni sectarismes, reclamen un lloc 
en el banquet de la humanitat, una Església així, podria solidificar un 
ampli front social que sigui escoltat. D’alguna manera, Francesc ja ho 
ha fet oposant-se a la intervenció a Síria. Caldrà esperar els propers 
moviments per esbrinar quins camins vol seguir el nou pontífex en 
aquest diàleg reencetat amb els teòlegs dissidents, els catòlics hetero-
doxos i tots aquells que, des de la no-creença, reclamen aliats per mirar 
de construir un món on, simplement, la vida tingui més sentit. 
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CULTURA LOCAL 
 

La Història de Subirats als Estats Units 

Francesc Perea 

El dia 10 d'abril de l'any en què vivim furgant i investigant per internet 
vaig descobrir un llibre que em va cridar l'atenció: Demostracion histo-
rico-legal del derecho perteneciente a D. Ramon de Ramon y Palau, D. 
Domingo de Dalmau y de Amat y los consortes Don Ramon de Olsine-
lles y de Romero y Dª Josefa Tos y Rabella en la revista del pleito que 
siguen sobre propiedad de diezmos ante la sala segunda de esta Audi-
encia Territorial, contra: varios vecinos y terratenientes de las quatro 
parroquias de Sant Pedro de Subirats, Sant Pedro de Lavern, Sant Pablo 
de Ordal y Sant Sadurní de Noya; los Ayuntamientos de las mismas; al 
presibítero D. Vicente Mañosas; y el il.lustre Duque de Medinaceli. A 
part de la llargada del títol, el fet que el trobés imprès en una imprem-
ta dels Estats Units era important. Un document de la història de Subi-
rats que estès imprimint-se als Estats Units, em semblava que no m'ho 
creia. Immediatament vaig encarregar-lo i em va arribar la setmana de 
Sant Jordi, precisament.  

Quan el vaig tenir sobre la taula del meu despatx, en fullejar-lo, vaig 
veure que l’original es troba a la Biblioteca de Catalunya i que, per les 
dades, es tractava d’un document molt important, i és que efectiva-
ment estava davant la defensa redactada per l'advocat de les persones 
que apareixen al títol defensant els seus drets a cobrar el delme. 

Aquests original de 1841 va ser editat a Barcelona per la impremta Bru-
si (la que publicava El Diario de Barcelona) en el període immediata-
ment posterior a la Primera Guerra Carlina i jo el vaig localitzar a través 
de Google books en una base de dades (Nabu) a través de la qual vaig 
obtenir la còpia impresa que m’ha estat remesa des dels Estats Units 
d’Amèrica a un preu molt raonable.  

El cas és que aquest judici es va obrir el 27 d'agost de 1817 i s'allargarà 
fins al 1835, en part també per un problema de legitimitat per sang 
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entre el Duc de Medinaceli i els actors. Un moment de la història de 
Subirats, igualment la de Catalunya, la d'Espanya i Europa, en general 
molt convuls per l'impacte de la Il·lustració i la Revolució Francesa, que 
van qüestionar el sistema de feus i senyors feudals o drets territorials 
de l'església allà on encara es mantenien. A Espanya la noblesa feudal 
encara era forta, però els aixecaments liberals després de la introducció 
d'idees il·lustrades pels francesos durant la Guerra del Francès (1808-
1813).  Els liberals aconsegueixen el poder l'any 1820 quan Rafael de 
Riego, un jove oficial dels exercits destinats a esclafar les revoltes inde-
pendentistes de les colònies d'Amèrica, s'aixeca en armes fins obligar el 
rei a jurar la Constitució, “la Pepa” instituïda el 1812 durant l’ocupació 
francesa. El cas és que aquestes revoltes liberals aconsegueixen es-
querdar la rígida estructura de rei-noblesa/clero- tercer estat i en di-
versos llocs es donen casos de conflictes senyorials com a resposta als 
abusos cada cop més escandalosos de la noblesa i l'església, i a la de-
cadència de les vides malbaratadores que portaven.  

El llibre del qual tracta aquest 
article, és doncs la defensa 
d'aquesta noblesa decadent, 
que havia hagut d'arrendar 
les seves terres davant la im-
possibilitat, en molts casos, 
de demostrar els seus drets. I 
és que la conflictivitat senyo-
rial és un fenomen que ja des 
de l'edat mitjana es produïa 
amb especial incidència en 
èpoques de crisi econòmica. 
A més a més, val a dir que 
aquesta va augment des de 
1750, com demostra Ramon 
Arnabat en la seva obra.  

El personatge clau en tot això 
és Ramon de Ramon, hereu 
de la nissaga dels Ramon. El 
primer d'ells havia estat Miquel de Ramon i Milsocors, nebot de l'ante-
rior baró Josep de Milsocors, que va viure a la segona meitat del segle 
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XVII fins a finals del segle. Josep de Milsocors havia comprat el castell i 
terme de Subirats juntament amb els seus drets, honors i delmes al 
famós Gastó de Moncada, Marquès d'Aitona que va ser baró de Subi-
rats fins el 1611. Però de fet el llibre es remunta fins a la compravenda 
de 1513 entre el rei Ferran el Catòlic i Miquel Joan Gralla, un burgés de 
Barcelona que es convertí llavors en noble (una pràctica habitual des 
del segle XIV, arran de les crisis econòmiques i la penúria que havia 
passat la noblesa i les aspiracions d'aquesta burgesia amb negocis 
pròspers); de Miquel Joan de Gralla va passar ja al Marquès d'Aitona. 
Ressegueix doncs tots els barons de Subirats des dels inicis del segle 
XVI, amb la conclusió que intenta respondre a la qüestió fonamental en 
aquest judici: el dilema entre drets jurisdiccionals i drets particulars.  

En conclusió doncs, el llibre és un recull de fets històrics, explicats i 
constatats en aquest període de temps tan ampli, però a més es tracta 
d’una bona font per a conèixer l'evolució de la propietat entre famílies 
com els Codorniu, els Artigues, els Mata del Racó, els Olivella, els Carbó 
o fins i tot els Escuder. També es un bon document per entendre el 
rendiment econòmic del municipi en aquella època, o fins i tot per en-
tendre la formació de la municipalitat a Subirats. Una oportunitat per 
veure que el nostre municipi té una riquíssima història que no ha estat 
gaire treballada, i un patrimoni que per sobretot hem de conservar tan 
per nosaltres mateixos com per les generacions futures. A més a més 
també és una bona ocasió per què la gent de Subirats s'impliqui en la 
història per formar-ne part, per exemple aportant un granet  com seria 
permetent l'accés a la documentació privada que pogués ajudar a 
complementar les dades que ja sabem. I per altra banda això ja més de 
cara a l'Ajuntament, que com a hereu d'aquells ajuntaments que van 
defensar el poble de Subirats davant del baró intervingui ara en la his-
tòria del municipi amb campanyes de divulgació i amb qualsevol activi-
tat que en permeti el coneixement. Naturalment, dir-vos que tinc l'es-
perança que aquest document estigui disponible, a part de a la Biblio-
teca de Catalunya, al municipi.  
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LLIBRES 
 

Dona i Segona República  
 

 [Josep Lluís Martín i Berbois: Ignorades però desitjades. La dona políti-
ca en les eleccions de la Segona República a Catalunya, Acontravent, 
Barcelona 2013, 285 pàgines] 

Redacció. Els primers intents per a 
l’obtenció del sufragi femení a Espa-
nya es dugueren a terme a les darre-
ries del segle XIX i inicis del segle 
XX, però malauradament tots ells 
quedaren en tímids intents que no 
arribaren a prosperar per la manca 
d’interès dels polítics espanyols. A 
inicis del segle passat sorgiren al-
guns homes i dones que comença-
ren a reclamar el dret al vot femení, 
tal i com havia succeït o estava suc-
ceint en diversos països del món. 
La República donà importants espe-
rances a l’aprovació de desitjat su-
fragi femení, però la realitat fou una 
altra. Els polítics del nou període 
democràtic no tenien com a prioritat 
la concessió del sufragi femení i les 

dones s’endugueren la primera de les moltes decepcions polítiques 
quan quedaren excloses dels comicis generals de 1931. 
L’obtenció del sufragi femení no fou una comesa fàcil com s’ha volgut 
mostrar i fer creure, sinó que més aviat fou un llarg camí degut als di-
versos i intencionats entrebancs que hi posaren alguns homes del món 
polític i social. Tanmateix, les dones tingueren el coratge i la constància 
suficient per continuar lluitant per a l’assoliment dels seus drets i del 
vot femení, una acció que fou possible en els esmentats comicis gene-
rals del 1933.  

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/llibresgencat/?p=1354
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LLIBRES 
 

El sentit de les paraules 
 

[Sílvia Amigó Cuscó: Respirar per la ferida, Viena Edicions, Barcelona 
2013, 51 pàgines. Epíleg de Francesc Parcerisas] 

 
 

Fèlix Villagrasa. Hi ha sinònims que, 
si t’ho rumies bé, són antònims de 
dalt a baix. Les paraules van molt 
més enllà del significat i ús imme-
diat que les volem donar, i passa 
que, de vegades traeixen, o bé 
obren escletxes cap a l’exterior, cap 
a la realitat, per on flueix la rauxa 
de l’inconscient mal retingut pels 
dics de la correcció, de l’educació, 
de la civilitat, i acabem per dir molt 
més del que voldríem, i ens dela-
tem com a forces de la naturalesa 
que som, més torrents que rierols. 
Potser el llenguatge no és més que 
l’eina principal de domesticació 
d’aquests instints vitals, per tal de 
no anorrear els altres, o d’evitar 
arrossegar-los en l’embat constant 
del “super-jo”, del “super-ego”, de 

l’afirmació contant de la nostra individualitat ferotge per tal 
d’aconseguir viure n comunitat d’una manera equilibrada.  
Respirar per la ferida està escrit en forma de petits assajos on es rumi-
en paraules aparentment equivalents per tal de descobrir els seus sig-
nificats profunds. Sílvia Amigó (Sant Cugat Sesgarrigues, 1965) utilitza 
un llenguatge molt proper a la poesia, sense estridències, i cercant en 
el calaix de sastre de les nostres lletres aquelles paraules que acostin el 
seu pensament als significats més encertats en cada moment, fent de 
les definicions un exercici semiòtic proper a la filosofia.   
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Poemes i pensaments sobre el present 

 
[Josep Maria Fusté i Balanzó: Via Crucis, Bombarda Edicions, Lavern 
2013, 154 pàgines] 
 
F.V. Josep Maria Fusté i Balanzó 
(Barcelona, 1969) és d’aquelles 
persones que sempre es dediquen 
a una altra cosa diferent del que és 
la seva vocació. Fill del seu temps i 
de la seva ciutat, ha surat per da-
munt les brutícies de la cultura 
occidental, aprofitant en cada 
moment el que de bo i de noble hi 
ha, i ha deixat rastre en forma de 
literatura per a consol propi i apro-
fitament dels altres.  
Via Crucis és el seu quart llibre on 
manté la forma poètica com a vàl-
vula per dotar d’una certa harmo-
nia comunicativa el seu univers de 
sentiments i de raons. És en 
aquests versos despentinats, però 
ben dreçats, on s’albiren millor els 
colors espirituals d’un brollador indòmit vers la bellesa, i la llibertat. Per 
primera vegada complementa la musicalitat de les seves fuetejades 
líriques amb paràgrafs curts, en prosa, aforismes de vegades moralis-
tes, filosoficopolítics, i d’altres –moltes- seguint l’actual procés polític 
català, que ha estat una constant en la seva vida des dels temps de 
militància a l’MDT i la seva detenció policial allà per 1987. 
Una vida, com tantes altres, marcada per la passió, la lluita pel conei-
xement intern i extern, el patiment, però també l’alegria, la clarividèn-
cia, l’èxtasi davant el món, i l’esperança de renéixer. 
 



 

 

Un ull des del cel 
 
La fotografia aèria a baixa alçada és una 
tècnica que es realitza des de zepelins cap-
tius a una distància no superior a 300 me-
tres del terra. L’activitat deriva de la fotogra-
fia amb estels i amb globus aerostàtics que 
s’utilitzava militarment per captar imatges 
dels rengles enemics, i avui es fa servir en 
arqueologia, geologia, estudi del medi natural, agricultura i enginyeria,.  
Aquesta modalitat té alguns avantatges respecte a la fotografia realit-
zada des d’avions i helicòpters: la principal, que no es contamina, que 
no es fa soroll i es pot realitzar perfectament en entorns de valor natu-
ral o propers a hospitals i altres llocs que demanen quietud. A més, el 
client, des de terra, pot veure en temps real les imatges que s’estan 
captant i decidir variacions respecte a l’enquadrament, la distància, 
l’aproximació i la resolució. 
A Vilafranca del Penedès, Carles Nicolàs es dedica a aquesta activitat 
des de fa anys per a particulars, per a empreses, institucions i, en els 
darrers temps, per a la il·lustració de pàgines web, amb panoràmiques 
de 360º. (info@nikoclick.cat; www.nikoclick.cat; 668 897 956-636 960 
164). 

Lavern des de l'aire 
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