
 

 

	
	
	

	

L’autoritat	en	entredit	
	

Cinquanta	anys	després,	 té	sentit	parlar	del	 llegat	del	maig	del	68	més	enllà	del	

record?	Anàlisi	sobre	què	van	significar	les	diferents	revoltes	que	van	esclatar	el	

1968	i	fins	a	quin	punt	les	mobilitzacions	de	la	dècada	actual	són	hereves	d’aquell	

any	en	què	la	ciutadania	va	demanar	l’impossible	
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“No	es	tracta	només	de	comprendre	el	món,	sinó	de	canviar-lo”,	onzena	tesi	de	Karl	Marx	
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Introducció	i	objectius	
	

Estimades	i	reivindicades	per	l’esquerra,	repudiades	i	sepultades	per	la	dreta.	Cinquanta	anys	

després	 de	 néixer	 les	 revoltes	 del	 1968	 segueixen	 vigents	 en	 el	 record	 i	 en	 l’imaginari	

col·lectiu	de	societats	d’arreu	del	món.	Potser	ja	no	estan	presents	de	manera	explícita	en	la	

vida	sociopolítica	o	ja	no	formen	part	de	l’argumentari	electoral	com	va	passar	a	França	amb	

les	presidencials	del	2008,	quan	es	complien	40	anys	d’aquell	maig	de	rebel·lió.	Però,	en	canvi,	

hi	 ha	 ombres	 de	 la	 seva	 herència	 que	 s’allarguen	 fins	 a	 dia	 d’avui	 i	 moltes	 de	 les	

mobilitzacions	 actuals	 es	 reconeixen	 i	 s’emmirallen	 en	 aquells	 joves	 que	 van	 posar	 en	

entredit	 que	 les	 estructures	 en	 les	 quals	 vivien	 fossin	 les	 úniques	 possibles,	 i	 que	 van	

qüestionar	l’assumpció	que	“la	Segona	Guerra	Mundial	s’havia	fet	en	nom	de	la	democràcia,	

l’alliberació	dels	pobles	i	les	millores	socials	lligades	a	l’Estat	del	benestar”1.		

	

L’objectiu	d’aquest	Treball	de	Final	de	Grau	és	revisar	què	van	suposar	les	mobilitzacions	del	

maig	del	1968	i	connectar-ne	l’herència	amb	les	de	la	dècada	actual,	especialment	les	que	van	

esclatar	en	l’àmbit	global	a	partir	del	2010.	Té	sentit	encara	parlar	del	llegat	actual	del	1968	

més	enllà	del	record?	Fins	a	quin	punt	les	revoltes	que	han	esclatat	en	els	darrers	anys	beuen	

de	la	seva	inspiració?	En	definitiva,	com	ha	canviat	l’acció	social	des	de	la	crisi	dels	Trenta	

Gloriosos	fins	a	la	societat	líquida	postcontemporània?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
1	 Pàg.	 313.	 FONTANA,	 Josep	 (2011).	 Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	
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Metodologia	
	

Per	a	dur	a	terme	la	recerca,	he	estructurat	el	treball	en	tres	blocs.	En	el	primer	he	analitzat	

tres	mobilitzacions	emmarcades	en	el	que	podríem	anomenar	“la	dècada	del	68”,	en	tant	que	

el	1968	suposa	l’any	de	referència	per	excel·lència,	però	no	deixa	de	ser	la	culminació	d’una	

dècada	de	frustracions	i	reivindicacions.	Per	començar,	em	fixo	en	les	revoltes	de	França,	les	

que	van	donar	nom	al	cicle	de	protesta	del	maig	del	1968.	En	segon	lloc,	en	els	Estats	Units	i,	

especialment,	en	 les	universitats	nord-americanes,	unes	de	 les	primeres	a	veure	néixer	 la	

mobilització	 estudiantil	 i	 la	 protesta	 contra	 la	 guerra	 del	 Vietnam.	 I,	 finalment,	 en	

Txecoslovàquia	 com	a	 referent	 del	 bloc	soviètic	 i,	 en	 concret,	 en	Praga,	on	 van	 entrar	 les	

tropes	del	Pacte	de	Varsòvia	per	dissoldre	la	primavera	per	mitjà	de	la	força.	

	

En	el	segon	bloc	he	pres	de	referència	tres	mobilitzacions	de	la	dècada	actual.	Primerament,	

Egipte	com	a	exemple	d’un	dels	 llocs	on	van	esclatar	 les	primaveres	àrabs	que,	 juntament	

amb	 les	 protestes	 del	 sud	 d’Europa,	 contribueixen	 a	 donar	 visibilitat	 a	 la	 regió	 del	

Mediterrani	 com	 a	 actor	 social	 i	 internacional.	 Malgrat	 que	 la	 que	 va	 triomfar	 va	 ser	 la	

tunisiana,	en	tractar-se	del	país	àrab	més	influent,	la	sort	de	les	revoltes	del	Pròxim	Orient	

depenia	fonamentalment	de	la	sort	egípcia.	A	continuació,	aprofundeixo	en	el	15M	espanyol,	

que	es	va	emmirallar	en	Islàndia	i	en	les	revoltes	àrabs,	i	que	alhora	va	suposar	una	referència	

de	primer	ordre	per	a	la	lluita	dels	indignats	en	molts	altres	llocs	del	món,	com	ara	l’Occupy	

movement	als	EUA	i	les	protestes	globals	del	15	d’octubre	del	2011.	En	tercer	lloc,	poso	la	

lupa	a	l’independentisme	català,	que	encara	està	plenament	vigent	com	a	moviment	social	i	

que	 incorpora,	 a	 més	 de	 la	 voluntat	 d’alliberació	 de	 les	 estructures	 socials,	 polítiques	 i	

econòmiques	rebutjades	per	altres	revoltes,	la	qüestió	de	l’alliberament	nacional.	

	

Al	llarg	d’aquesta	anàlisi	històrica,	tant	pel	que	fa	als	tres	llocs	de	revolta	del	1968	com	als	de	

la	dècada	actual,	he	fet	una	recerca	bibliogràfica	amb	un	enfocament	qualitatiu.	A	través	de	

fonts	 primàries	 (documents	 i	 declaracions	 en	 el	 transcurs	 de	 les	 protestes)	 i,	 sobretot,	

secundàries	(llibres,	una	entrevista	i	publicacions	en	mitjans	de	comunicació	en	què	analistes	

i	 estudiosos	 reflexionen	 al	 voltant	 dels	 diferents	 modes	 de	 l’acció	 social),	 he	 intentat	

reconstruir	 què	 van	significar	 cadascuna	de	 les	mobilitzacions	 en	 el	 seu	 context	 amb	una	

mirada	que	alhora	les	vincula	amb	el	seu	futur	posterior.	Tot	plegat	amb	l’objectiu	d’analitzar	

el	 seu	 recorregut	 de	 manera	 individual	 però,	 especialment,	 de	 fer-ho	 en	 perspectiva	

comparativa.	
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Un	 cop	 radiografiat	 aquest	 conjunt	 d’expressions	 socials	 col·lectives,	 he	 elaborat	 les	

conclusions	del	 treball	 a	mode	de	deu	 lliçons	 que	 les	mobilitzacions	 originades	 a	 l’esfera	

global	a	partir	del	2010	poden	extreure	de	les	revoltes	del	1968.	A	partir	del	traçat	històric	

anterior,	 de	més	 recerca	 bibliogràfica	 per	 part	 d’estudiosos	 de	 diferents	 disciplines	 en	 el	

camp	de	l’acció	social,	i	també	d’una	reflexió	analítica	personal,	he	identificat	deu	elements	

amb	 la	 voluntat	 de	 marcar	 línies	 de	 connexió	 i	 d’establir	 paral·lelismes,	 comparacions	 i	

divergències	entre	el	68	i	la	dècada	actual.	Per	últim,	he	inclòs	a	l’annex	un	quadre	comparatiu	

que	sintetitza	les	característiques	principals,	les	similituds	i		les	diferències	entre	aquests	dos	

cicles	de	protesta.	
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1968,	l’any	que	va	durar	una	dècada	

	

França.	Una	vaga	general	històrica	i	la	universitat	com	a	lloc	de	gestació	rebel	

	
A	 les	 universitats	 franceses	 el	 nombre	 d’estudiants	 va	 créixer	 dels	 150.000	 el	 1958	 als	

500.000	el	1968.	Aquesta	arribada	massiva	de	nous	alumnes	va	fer	evident	la	necessitat	de	

reformar	el	sistema	universitari	tant	pel	que	feia	a	les	infraestructures	com	als	tradicionals	

mètodes	 d’ensenyament2.	 En	 aquest	 context,	 el	Ministre	 d’Educació	 Christian	 Fouchet	 va	

llançar	 la	proposta	que	duia	el	 seu	nom,	el	Pla	Fouchet,	que	pretenia	 reformar	el	 sistema	

universitari	per	acostar-lo	al	món	de	l’empresa	i	restringir	l’accés	a	determinades	carreres.	

La	comunitat	universitària,	però,	s’hi	va	enfrontar	de	ple	amb	un	líder	sorgit	de	la	Universitat	

de	Nanterre,	Daniel	Cohn-Bendit,	batejat	com	Dani	el	Roig.	Estudiant	de	Sociologia	 i	fill	de	

jueus	alemanys,	es	convertiria	en	un	dels	referents	irreverents	del	68	per	excel·lència.		

	

La	protesta	contra	la	llei	Fouchet	de	seguida	es	va	unir	a	d’altres	reivindicacions.	D’una	banda,	

amb	 velles	 demandes	 estudiantils	 d’esquerres,	 com	 ara	 l’eliminació	 de	 la	 separació	 dels	

dormitoris	masculins	i	femenins	en	les	residències,	que	van	prendre	nova	força	amb	l’esperit	

contracultural.	De	 l’altra,	amb	l’oposició	a	 la	guerra	del	Vietnam,	nucli	d’unió	global	de	 les	

mobilitzacions	del	68.	Un	apunt	significatiu	és	que	les	universitats	franceses	tenien	entre	els	

seus	matriculats	molts	estudiants	vietnamites.	El	Moviment	22	de	març,	que	va	canalitzar	les	

protestes,	va	tenir	la	capacitat	de	mobilitzar	tant	els	que	s’oposaven	a	la	llei	Fouchet	com	els	

que	volien	acabar	amb	l’autoritarisme,	el	capitalisme	i	l’imperialisme.		

	

L’ambient	 es	 va	 crispar	 encara	 més	 quan	 es	 va	 intentar	 posar	 en	 marxa	 la	 llei	 Fouchet	

aprofitant	les	vacances	de	Pasqua,	grups	d’extrema	dreta	van	assaltar	locals	dels	estudiants	

d’esquerra	i,	especialment,	quan	es	va	produir	l’intent	d’assassinat	del	líder	universitari	Rudi	

Dutschke	a	Berlín.	El	dia	2	de	maig	es	va	tancar	la	Universitat	de	Nanterre	i	set	estudiants	de	

la	Universitat	de	la	Sorbona	van	ser	convocats	el	dia	següent	per	ser	sotmesos	a	un	comitè	

interdisciplinari.	A	fora	es	van	concentrar	companys	seus	com	a	mostra	de	suport.	Malgrat	

que	 el	 rector	 va	 prometre	 que	 se’ls	 deixaria	 sortir	 amb	 tranquil·litat,	 la	 policia	 estava	

esperant	per	emportar-se’ls.	La	reacció	contra	la	intervenció	policial	es	va	produir	de	manera	

espontània	i	la	violència	va	prendre	forma	de	manera	anàrquica	i	virulenta	al	Barri	Llatí.	

                                                
2	LE	GOFF,	Jean-Pierre	(2006).	Mai	68:	l’héritage	impossible.	París:	La	Découverte.	
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El	Moviment	22	de	març,	 la	Unió	Nacional	d’Estudiants	de	França	 i	 el	Comitè	d’Acció	dels	

Estudiants	d’Educació	Superior	hi	van	convocar	una	manifestació	el	6	de	maig,	a	 la	qual	 la	

policia	va	respondre	amb	bales	de	goma	i	gasos	lacrimògens,	i	que	va	acabar	amb	800	ferits.	

Els	estudiants	van	convocar	una	nova	mobilització	per	al	dia	següent.	Entre	30.000	i	50.000	

persones	van	recórrer	20	quilòmetres	des	dels	Camps	Elisis	“amb	banderes	roges	i	alguna	

negra”,	 tal	 com	 relata	 l’historiador	 Josep	 Fontana3.	 El	 9	 de	 maig	 el	 rector	 anunciava	 la	

reobertura	de	la	Sorbona.	La	vaga,	però,	no	es	va	aturar,	ja	que	els	estudiants	consideraven	

que	no	s’havien	escoltat	les	seves	peticions.	

	

“Els	joves	havien	sorgit	per	tot	arreu,	arrencant	llambordes,	aixecant	les	primeres	barricades.	

Eren	jovenets,	els	primers	fruits	del	baby	boom,	ben	instal·lats	en	les	classes	mitjanes,	sense	

excessius	problemes	a	la	vida.	Tan	sols	tenien	uns	anys	menys	que	aquells	altres	aplegats	del	

Partit	Comunista,	 i	semblaven	caiguts	d’un	altre	planeta”,	 il·lustra	 l’historiador	Juan	María	

Sánchez	Prieto4.	Les	seves	reivindicacions	s’emmarcaven	dins	la	desobediència	civil	pacífica:	

demanaven	la	reobertura	de	les	facultats,	l’anul·lació	dels	processos	judicials	i	el	retorn	del	

Barri	Llatí	als	estudiants.	

	

L’esclat	del	que	podríem	anomenar	el	maig	del	68	francès	va	arribar	la	nit	del	10	a	l’11	de	

maig.	 Els	 estudiants	 van	 prendre	 de	 nou	 el	 Barri	 Llatí	 per	 demanar	 l’alliberament	 dels	

detinguts.	Després	que	la	policia	tallés	els	carrers,	París	va	reviure	els	temps	de	la	Commune	

amb	 l’alçament	de	barricades.	El	Barri	va	passar	aleshores	de	 lloc	 simbòlic	a	espai	polític.	

Alain	Geismar,	portaveu	del	Sindicat	Nacional	d’Educació	Superior,	va	definir	 la	barricada	

com	“la	delimitació	d’un	lloc	de	la	paraula,	d’un	espai	on	el	desig	es	pot	inscriure	i	arribar	a	la	

paraula”5.	Durant	 la	matinada	els	enfrontaments	amb	 les	autoritats	es	van	 intensificar	 i	 la	

policia	va	utilitzar	de	nou	pilotes	de	goma	i	gasos	lacrimògens.	En	total,	es	van	compatibilitzar	

1.000	estudiants	i	400	policies	ferits.	

	

La	violència,	però,	no	va	fer	sinó	més	forta	la	mitologia	del	68.	L’edició	del	12-13	de	maig	de	

Le	Monde	parlava	d’un	“vertader	frenesí	que	s’apodera	dels	manifestants”,	d’un	“entusiasme	

                                                
3	 Pàg.	 319.	 FONTANA,	 Josep	 (2011).	 Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	
4	Pàg.	113.	SÁNCHEZ-PRIETO,	Juan	María.	La	historia	imposible	del	mayo	francés	(2001).	A	Revista	de	
Estudios	Políticos	(Nueva	Época),	núm.112,	abril-junio	2001.	
5	GEISMAR,	Alan	(1969).	A	GEISMAR,	Alan;	JULY,	Serge;	MORANE,	Erlyn.	Vers	la	guerre	civile.	París:	
Éditions	et	publications	premières.  
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col·lectiu,	gairebé	una	alegria”,	i	encunyava	expressions	que	les	protestes	es	farien	després	

seves	com	“Es	viu	l’eternitat”	i	“Se	somnia	despert”6.		

	

La	nit	de	les	barricades	va	ser	clau	per	despertar	la	solidaritat	entre	la	comunitat	estudiantil	

i	la	sindical.	Aquest	últim,	que	havia	convocat	una	vaga	de	24	hores	el	13	de	maig,	hi	va	sumar	

una	manifestació	per	donar	suport	als	estudiants	i	contra	la	repressió	policial.	Si	bé	les	arrels	

de	 la	 revolta	 obrera	 eren	 diferents	 de	 l’estudiantil,	 l’acció	 universitària	 va	 encoratjar	 i	

amplificar	la	mobilització	dels	treballadors.	Ara	bé,	la	comunió	no	era	total	com	demostra	el	

sarcasme	de	Cohn	Bendit,	que	acabaria	anticipant	la	divisió	interna	entre	les	organitzacions:	

“Em	satisfà	desfilar	davant	dels	cràpules	estalinistes”,	va	expressar	durant	la	manifestació.	

	

Amb	la	intenció	de	desconvocar	les	protestes,	va	reaparèixer	Georges	Pompidou,	estesament	

criticat	 per	 haver	 estat	 a	 l’Afganistan	 durant	 l’esclat	 de	 la	 revolta.	 El	 Primer	 Ministre	 va	

acceptar	la	reobertura	de	les	universitats	i	l’alliberament	dels	estudiants	detinguts,	però	això	

no	va	ser	suficient	per	desmobilitzar	les	800.000	persones	entre	estudiants	i	sindicalistes	que	

van	acabar	participant	a	la	manifestació.	

	

A	partir	d’allà	va	continuar	la	lluita	agermanada:	el	15	de	març	els	estudiants	van	ocupar	el	

teatre	nacional	de	l’Odéon	per	celebrar-hi	reunions	i	assemblees,	al	mateix	temps	que	la	vaga	

de	treballadors	s’estenia	el	dia	16	a	 la	fàbrica	Renault	de	Billancourt,	aturava	la	televisió	 i	

interrompia	el	festival	de	cinema	de	Cannes.	Sense	saber-ho,	la	classe	obrera	francesa	estava	

protagonitzant	la	major	vaga	general	de	la	seva	història.	En	aquell	mes	de	maig	deu	milions	

de	treballadors	van	ocupar	les	fàbriques	“mentre	les	banderes	roges	van	onejar	a	les	teulades	

prop	de	tres	setmanes”,	segons	va	escriure	el	polític	comunista	Alain	Krivine7.		

	

La	col·laboració	entre	estudiants	i	treballadors	no	només	va	ajudar	a	multiplicar	l’abast	de	la	

revolta,	 sinó	que,	en	 termes	marxistes,	 la	 lluita	dels	estudiants	 també	s’entenia	part	de	 la	

lluita	de	la	classe	treballadora	contra	el	sistema	capitalista.	El	flirteig,	però,	va	durar	ben	poc.	

El	sindicat	majoritari	a	Renault,	la	CGT,	i	el	Partit	Comunista	Francès	(PCF)	van	recelar	del	

suport	 universitari	 i	 van	 ordenar	 als	 treballadors	 que	 impedissin	 que	 els	 estudiants	

ocupessin	les	fàbriques.	“Les	organitzacions	obreres	tradicionals,	oportunistes	i	reformistes,	

                                                
6	BAYNAC,	Jacques	(1978).	Mai	retrouvé.	París:	Laffont.		
7	KRIVINE,	Alain;	BENSAID,	Daniel	(1988).	Mai	si!:	1968-1988,	rebelles	et	repentis.	Montreuil:	Éditions	
de	La	Brèche. 
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han	demostrat	la	seva	incapacitat	per	dirigir	la	lluita	contra	la	burgesia”8,	llegien	decebuts	els	

estudiants	en	una	fulla	del	19	de	maig	firmada	per	un	anomenat	Moviment	del	10	de	maig.	

Després	d’una	altra	nit	d’enfrontaments	el	23	de	maig,	el	dia	següent	es	van	convocar	dues	

manifestacions	 separades,	 una	 de	 treballadors	 i	 una	 altra	 d’estudiants.	 La	 CGT	 va	 buscar	

expressament	la	desvinculació	dels	dos	recorreguts.	

	

Enmig	de	la	revolta,	una	altra	notable	absència:	la	del	president	Charles	de	Gaulle,	de	viatge	

a	Romania.	Convençut	que	Pompidou	havia	estat	massa	tou,	pensava	que	n’hi	hauria	prou	

amb	mà	dura	política	i	policial	per	tornar	de	la	chienlit9	a	l’ordre.	El	24	de	maig	el	president	

va	 anunciar	 per	 televisió	 que	 convocaria	 un	 referèndum	 per	 aprovar	 una	 reforma	

constitucional.	Al	carrer,	la	violència	es	va	intensificar:	es	van	tornar	a	aixecar	barricades,	la	

policia	va	disparar	pilotes	d’acer	i	es	van	produir	grans	enfrontaments	amb	els	manifestants	

que	van	intentar	incendiar	la	borsa	i	la	comissaria	de	policia	del	Centre	Pompidou.	“El	matí	

següent	el	Barri	Llatí	semblava	una	ciutat	després	d’una	batalla”10,	descriu	Fontana.		

	

El	govern	gaullista	va	accedir	a	negociar,	però	només	amb	els	actors	tradicionals:	els	sindicats	

i	el	Partit	Comunista.	Sota	l’arbitratge	del	govern,	entre	el	25	i	el	27	de	maig	els	sindicats	i	la	

patronal	 van	negociar	 els	 acords	de	Grenelle,	 que	 contemplaven	 l’augment	 dels	 salaris,	 la	

reducció	de	la	jornada	laboral	i	l’afirmació	del	dret	sindical	en	les	empreses.	Era	l’enèsima	

expressió	que	la	passió	revolucionària	entre	obrers	i	estudiants	havia	durat	ben	poc.	Si	bé	els	

sindicats	 i	 el	 PCF	 s’oposaven	 al	 gaullisme,	 també	 ho	 feien	 a	 aquell	 nou	 gauchisme,	 i	 van	

apostar	 per	 mantenir	 l’ordre	 establert	 (on,	 malgrat	 tot,	 disposaven	 d’un	 lloc	 privilegiat)	

abans	que	compartir	el	poder	amb	uns	actors	desconeguts.	A	favor	seu	també	tenien	bona	

part	 de	 l’opinió	 pública,	 escèptica	 i	 cada	 vegada	més	desgastada	després	 de	 setmanes	de	

mobilitzacions	i	disturbis.	

	

Sense	 haver-ho	 comunicat	 al	 seu	 primer	 ministre,	 el	 30	 de	 maig	 De	 Gaulle	 va	 dissoldre	

l’Assemblea	Nacional	i	va	convocar	eleccions.	Ho	va	fer	després	d’haver-se	reunit	a	Alemanya	

amb	el	general	Jacques	Massu	per	assegurar-se	que	tindria	el	suport	eventual	de	l’exèrcit	per	

sufocar	 la	 revolta.	 Després	 de	 l’anunci	 els	 carrers	 es	 van	 omplir	 amb	 pancartes	 com	 “La	

                                                
8	Pàg.	320-321.	FONTANA,	Josep	(2011).	Por	el	bien	del	imperio:	una	historia	del	mundo	desde	1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	
9	Així	s’havia	referit	Georges	Pompidou	a	les	revoltes.	El	Primer	Ministre	francès	havia	proclamat	per	
televisió:	“Reforma,	sí;	chienlit	[desordre,	anarquia],	no”.	
10	 Pàg.	 321.	 FONTANA,	 Josep	 (2011).	Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	
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majoria	som	nosaltres”	o	“Els	silenciosos	n’estem	farts”.	No	eren	fervorosos	partidaris	de	De	

Gaulle,	sinó	que	els	manifestants	eren	un	compendi	heterogeni	que	no	se	sentia	representat	

per	 la	revolució.	Mentre	els	partits	es	preparaven	pels	comicis,	 les	vagues	i	 les	ocupacions	

van	apagar-se	de	manera	progressiva	 i	 el	moviment	estudiantil	va	anar	perdent	 la	 força	a	

mesura	que	les	universitats	van	recuperar	la	normalitat.	Significativament,	el	16	de	juny	la	

Sorbona	va	ser	evacuada	i	el	18	de	juny	la	fàbrica	de	Renault	va	tornar	a	engegar	motors.		

	

El	30	de	juny,	nou	cop	de	força	de	De	Gaulle.	L’Union	pour	la	défense	de	la	République	es	va	

emportar	293	dels	487	escons,	una	majoria	encara	més	folgada	que	l’anterior.	Per	contra,	el	

PCF	i	la	Fédération	de	la	gauche	démocrate	et	socialiste	van	desplomar-se.	Són	múltiples	els	

factors	 que	 expliquen	 aquell	 despertar	 abrupte	 del	 somni	 de	 maig.	 Molts	 estudiants	

revolucionaris,	propers	a	l’anarquisme,	van	renegar	dels	partits	tradicionals;	i	el	Moviment	

22	de	març,	l’únic	amb	possibilitats	de	passar	a	l’acció	política,	s’havia	dissolt	poc	després	de	

la	convocatòria	d’eleccions.	D’altra	banda,	De	Gaulle	va	jugar	amb	encert	la	carta	de	presentar	

el	seu	programa	conservador	com	l’únic	capaç	de	garantir	l’ordre	enmig	d’un	ambient	caòtic.	

La	por	a	la	revolució	va	ser	capaç	d’atraure	més	vots	que	qualsevol	proposta	programàtica.	

Poc	després,	però,	 la	pèrdua	del	referèndum	que	va	acabar	sent	un	plebiscit	sobre	la	seva	

continuïtat	al	càrrec,	va	obligar	a	dimitir	el	pare	de	la	Resistència	i	fundador	de	la	V	República.	

	

Els	Estats	Units.	El	1968	nord-americà,	un	any	que	va	commocionar	el	món	

	

L’any	1968	 la	universitat	 va	 representar	 un	 espai	 per	 pensar	 i	per	 pensar-se,	un	punt	 de	

trobada	d’alliberament	ideològic	en	oposició	a	les	formes	d’autoritat	que	havien	regit	la	vida	

pública	 i	privada,	 i	 també	a	 l’ordre	mundial	polaritzat	per	 la	 lògica	de	 la	Guerra	Freda.	Als	

EUA,	 les	 assemblees	 universitàries	 com	 les	 de	 Berkeley	 o	Michigan	 van	 ser	 especialment	

fructíferes	i	van	actuar	com	els	primers	cervells	de	la	revolució.	A	diferència	del	que	passaria	

cinquanta	anys	després	i	segons	assenyala	el	periodista	Kevin	Drum,	a	aquests	joves,	“no	els	

preocupaven	la	seguretat	en	el	treball	o	el	cost	de	la	vida,	sinó	els	drets	civils	i	l’hostilitat	a	la	

guerra,	i	més	endavant,	el	feminisme,	la	revolució	sexual	i	el	medi	ambient”11.		

	

Abans	 d’arribar	 al	 punt	 àlgid	 del	 68,	 les	mobilitzacions	 van	 comptar	 amb	 esdeveniments	

multitudinaris	al	 llarg	de	 la	dècada.	El	1964	va	néixer	a	 la	Universitat	de	Berkeley	el	Free	

Speech	Movement	com	a	resposta	a	la	prohibició	de	realitzar	activitats	polítiques	al	campus.	

                                                
11	Why	screwing	unions	screws	the	entire	middle	class,	Kevin	Drum.	Publicat	a	Mother	Jones,	2011.	
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L’1	d’octubre	Jack	Weinberg,	un	antic	alumne,	va	ser	arrestat	per	negar-se	a	 identificar-se	

quan	estava	participant	al	Congrés	d’Igualtat	Racial.	La	resposta	va	ser	una	gran	asseguda	

que	no	va	acabar	fins	al	3	de	desembre,	per	la	qual	van	ser	detinguts	800	estudiants.		

	

El	1965,	també	a	Berkeley,	es	va	formar	el	Vietnam	Day	Committee,	que	va	aplegar	35.000	

persones	unides	per	l’oposició	a	la	guerra	del	Vietnam.	Els	seus	objectius	eren	aconseguir	la	

solidaritat	 nacional	 i	 internacional	 contra	 el	 conflicte,	 coordinar	 i	 organitzar	 una	 acció	

militant	 i	 treballar	per	estendre	 les	protestes	 fora	del	 campus	universitari.	A	 l’altra	banda	

dels	EUA,	tenia	lloc	la	primera	assemblea	oberta	a	la	Universitat	de	Michigan.	

	

El	grup	que	va	capitalitzar	aquesta	“nova	esquerra”	va	ser,	sobretot,	l’organització	Students	

for	 a	 Democratic	 Society	 (SDS),	 nascuda	 de	 la	 League	 for	 Industrial	 Democracy.	 Al	 seu	

document	 fundacional	 del	 1962	 començaven	 definint-se	 com	 “gent	 d’aquesta	 generació,	

criats	 en	 un	 almenys	 modest	 benestar,	 allotjats	 ara	 a	 les	 universitats,	 que	 observem	

incòmodes	el	món	que	hem	heretat”12.	Una	incomoditat	que	venia	causada	principalment	per	

l’imperialisme	nord-americà	al	front	exterior	i	pel	racisme	quotidià	al	front	interior.		

	

El	17	d’abril	l’organització	va	mobilitzar	3.000	persones	a	Washington	en	la	primera	protesta	

massiva	contra	la	guerra.	Dos	anys	més	tard,	en	ple	auge	de	l’acció	social,	130.000	persones	

es	van	manifestar	a	Nova	York	i	més	de	70.000	a	San	Francisco.	I	a	l’octubre,	més	de	100.000	

van	participar	en	la	marxa	sobre	el	Pentàgon,	que	es	va	saldar	amb	647	persones	detingudes	

per	actes	de	desobediència	civil	i	enfrontaments	entre	els	manifestants	i	la	policia	militar.		

	

El	teòric	marxista	Antonio	Gramsci	havia	constatat	temps	enrere	que	“les	idees	i	la	lluita	no	

viuen	sense	organització”13.	Les	diverses	associacions	de	protesta	van	tenir	un	paper	cabdal	

per	canalitzar	els	sentiments	de	frustració	i	les	esperances	de	canvi.	A	més	de	l’SDS,	en	són	

exemples	el	Congrés	per	a	la	Igualtat	Racial,	el	Comitè	d’Acció	No	Violenta	dels	Estudiants	o	

la	mateixa	Confederació	d’Esglésies	del	Sud,	dirigida	per	Martin	Luther	King.	Tot	i	tenir	una	

agenda	pròpia,	el	moviment	pels	drets	civils	va	ser	un	dels	focs	de	combustió	del	1968	nord-

americà	i	una	de	 les	raons	de	 lluita	estudiantil.	Només	feia	tretze	anys	que	l’activista	Rosa	

Parks	havia	estat	arrestada	per	negar-se	a	cedir	el	seient	en	un	autobús	a	un	passatger	blanc.		

                                                
12	Port	Huron	Statement	of	the	Students	for	a	Democratic	Society,	1962.	
13	JOVENTUT	COMUNISTA	DE	CATALUNYA	(1981).	“Les	idees	i	la	lluita	no	viuen	sense	organització”,	
Antonio	 Gramsci.	 3r	 Congrés:	 21	 i	 22	 de	 novembre	 de	 1981.	 Barcelona:	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona.	Biblioteca	de	Comunicació	i	Hemeroteca	General.	CEDOC.	
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Una	de	les	majors	fites	del	moviment	va	arribar	l’agost	del	1963	amb	la	marxa	de	250.000	

ciutadans	 afroamericans	 a	Washington	per	pressionar	 el	 Congrés	 per	 abolir	 la	 segregació	

racial	 amb	 el	 suport	 d’estudiants	 i	 treballadors.	Va	 ser	 quan	King,	davant	 el	monument	 a	

Abraham	Lincoln,	va	pronunciar	el	seu	cèlebre	discurs	“I	have	a	dream”,	referent	obligat	per	

a	l’imaginari	de	la	societat	contemporània.		

	

El	moviment	pels	drets	civils	va	treballar	estretament	amb	d’altres	protestes,	sobretot	amb	a	

la	 lluita	 contra	 la	 guerra	 del	 Vietnam.	 No	 és	 casualitat:	 mentre	 que	 els	 afroamericans	

representaven	l’11%	de	la	població,	suposaven	el	31%	dels	soldats	destinats	al	front.	Així	ho	

va	cristal·litzar	King	en	un	discurs	 l’abril	del	1967,	en	què	va	assegurar	que	havia	arribat	

l’hora	 de	 trencar	 el	 silenci.	 Un	 pas	 que	 li	 va	 costar	 la	 reprovació	 de	molts	 dirigents	 del	

moviment,	que	no	volien	perdre	suports	blancs,	i	la	ruptura	definitiva	amb	l’administració	de	

Lyndon	B.		Johnson,	que	havia	promulgat	la	Llei	dels	Drets	Civils14	i	la	Llei	del	Dret	a	Vot15.	

	

L’assassinat	de	King	a	Memphis	el	4	d’abril	del	1968	va	originar	revoltes	violentes	en	més	de	

120	ciutats	nord-americanes.	A	la	Casa	Blanca,	al	mateix	temps	que	s’aprovaven	noves	lleis	

contra	la	discriminació,	l’FBI	dirigia	el	Cointelpro,	un	gran	programa	de	contraintel·ligència	

que	va	orquestrar	285	operacions	encobertes	contra	grups	negres,	i	més	generalment	contra	

organitzacions	pacifistes	i	d’esquerres.		

	

La	frustració	s’anava	coent	a	marxes	forçades.	A	més	de	la	sobrerepresentació	al	Vietnam,	la	

comunitat	 afroamericana	 veia	 com	els	 avenços	 legals	 no	 frenaven	 els	mètodes	de	 control	

social	ni	 les	pràctiques	discriminatòries.	Els	negres	també	eren	majoria	en	termes	relatius	

entre	la	població	empresonada	i	la	condemnada	a	pena	de	mort.	En	aquest	context	van	sorgir	

grups	radicals	 com	el	dels	Black	Panthers,	 fundat	a	Califòrnia	el	1966	per	Huey	Newton	 i	

Bobbie	Seale.	Propugnaven	una	guerra	de	guerrilles	contra	l’Estat,	cosa	que	els	va	portar	a	

enfrontaments	armats	i	a	l’empresonament	dels	seus	membres.	Es	van	extingir	el	1971.	

	

El	1968	també	va	representar	un	punt	d’inflexió	en	la	guerra	del	Vietnam.	Més	en	concret,	el	

convenciment	del	fracàs	d’una	guerra	que	s’havia	volgut	justificar	amb	els	ideals	wilsonians	

                                                
14	La	Llei	dels	Drets	Civils	del	1964	va	declarar	il·legal	l’aplicació	desigual	dels	requisits	per	registrar	
els	ciutadans	com	a	electors	i	totes	les	formes	de	segregació	racial	als	espais	públics.	
15	La	Llei	del	Dret	a	Vot	del	1965	va	donar	poders	al	Congrés	per	assumir	el	procés	de	registre	de	
votants	 en	 els	 Estats	 i	 districtes	 electorals	 en	 els	 quals	 s’haguessin	 detectats	 pràctiques	
discriminatòries,	especialment	en	els	del	sud.		
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de	defensa	de	la	llibertat	i	la	democràcia.	La	presència	militar	nord-americana	va	arribar	al	

seu	pic	més	alt:	536.000	soldats	desplaçats.	Però	les	tres	M	del	general	Maxwell	Taylow	per	

guanyar	la	guerra	(men,	money	and	material)	es	van	demostrar	ineficaces.	El	gener	la	gran	

ofensiva	del	Tet	va	agafar	per	sorpresa	les	tropes	nord-americanes,	que	creien	que	la	derrota	

final	 era	 una	 qüestió	 de	 temps.	 El	 Front	 d’Alliberació	 Nacional	 Vietnamita	 va	 atacar	

simultàniament	centenars	de	poblacions	i	es	va	fer	amb	el	control	de	la	capital	històrica	de	

Hué.	Tot	 i	que	 la	guerrilla	no	va	poder	prendre	el	poder	 i	va	patir	un	altíssim	nombre	de	

baixes,	l’ofensiva	va	suposar	una	victòria	política	i	propagandística	cabdal.	El	missatge	que	es	

va	llançar	al	món	va	ser:	els	EUA	estan	perdent	la	guerra.	

	

I	el	16	de	març,	My	Lai.	L’exèrcit	nord-americà	va	assassinar	mig	miler	d’habitants	d’aquesta	

aldea	 vietnamita,	 la	majoria	 dels	 quals	 eren	 ancians,	 dones	 i	 infants.	 “Els	 assassinats	 van	

començar	sense	avisar”,	escriuria	el	novembre	del	1969	el	periodista	Seymour	M.	Hersh16.	Al	

mateix	 temps,	 la	 revista	Life	publicaria	 les	 fotografies	demolidores	de	Ronald	L.	Haeberle,	

empotrat	a	la	Companyia	Charlie.	

	

L’opinió	pública	desconeixia	aleshores	la	massacre	de	My	Lai,	però	l’oposició	a	la	guerra	del	

Vietnam	era	tan	patent	com	la	certesa	que	els	EUA	no	podrien	guanyar-la.	Amb	tot,	el	31	de	

març	Johnson	va	anunciar	que	no	es	presentaria	a	la	reelecció.	Tot	i	haver	assegurat	quatre	

anys	abans	que	la	guerra	no	s’estendria,	el	president	nord-americà	havia	continuat	l’ofensiva	

a	un	altíssim	cost,	com	demostrarien	posteriorment	els	Papers	del	Pentàgon.		

	

Enmig	d’aquest	ambient	va	tenir	lloc	a	Chicago	la	Convenció	Nacional	Demòcrata	del	26	al	29	

d’agost.	Fora	de	l’Amfiteatre	Internacional	els	carrers	es	van	omplir	de	manifestants,	bona	

part	dels	quals	eren	joves	del	moviment	estudiantil	encapçalat	per	l’organització	SDS	o	dels	

yippies,	 el	 Youth	 International	 Party.	 Aquests	 últims	 havien	 convocat	 simultàniament	 el	

Festival	 de	 la	 Vida,	 en	 contraposició	 a	 la	 “Convenció	 de	 la	 Mort”,	 com	 anomenaven	

sarcàsticament	la	del	Partit	Demòcrata.	A	tots,	els	unia	el	rebuig	a	la	guerra	del	Vietnam.	

	

Imbuïts	 per	 l’esperit	 de	 la	 contracultura,	 durant	 els	 preparatius	 els	 yippies	 havien	 fet	

amenaces	grotesques	com	col·locar	LSD	al	subministrament	públic	d’aigua	o	tenir	sexe	als	

parcs.	Tot	plegat	amb	 l’objectiu	de	ridiculitzar	el	 sistema	polític	 i	 els	valors	de	 la	 societat	

nord-americana.	 Aquesta	 presumpta	 amenaça	 a	 l’ordre	 establert	 va	 ser	 el	 pretext	 que	

                                                
16	The	My	Lai	Massacre,	Seymour	M.	Hersh.	Publicat	a	Sant	Louis	Dispatch,	13,	20	i	25-11-1969.	
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l’alcalde	 de	 Chicago,	 Richard	 Daley,	 va	 utilitzar	 per	 donar	 l’ordre	 d’actuar	 a	 les	 brigades	

antidisturbis.	Un	dels	episodis	més	violents	va	ser	 la	Batalla	de	 l’Avinguda	Michigan	el	28	

d’agost.	A	mesura	que	els	manifestants	s’acostaven	a	 la	seu	de	la	convenció,	els	agents	els	

intentaven	 aturar	 amb	gasos	 lacrimògens,	 rifles	 i	 cops	de	porra.	 La	 policia	 de	Chicago	 va	

comptabilitzar	600	persones	arrestades,	i	119	policies	i	100	manifestants	ferits17.		

	

“En	 el	 seu	 impacte	 psicològic	 i	 en	 les	 seves	 conseqüències	 polítiques	 a	 llarg	 termini,	 va	

eclipsar	 qualsevol	 altra	 convenció	 de	 la	 història	dels	Estats	Units,	 i	 va	 destruir	 la	 fe	 en	 el	

sistema	polític,	en	el	país	i	en	les	institucions”18,	va	escriure	a	propòsit	el	periodista	Haynes	

Johnson.	En	la	mateixa	 línia,	 l’informe	Rights	 in	conflict	del	Chicago	Study	Team	posava	de	

manifest:	 “La	 violència	 es	 va	 fer	 encara	més	 escandalosa	pel	 fet	 que	 sovint	 era	 infligida	 a	

persones	que	no	havien	violat	cap	llei,	ni	desobeït	cap	ordre,	ni	proferit	cap	amenaça.”19.	

	

La	convenció	demòcrata,	la	va	guanyar	finalment	Hubert	Humphrey	amb	un	programa	a	favor	

de	continuar	la	guerra.	Ara	bé,	a	les	eleccions	presidencials	del	novembre	s’acabaria	imposant	

el	 Partit	Republicà	 amb	Richard	Nixon	 al	 capdavant,	 que	havia	 centrat	 la	 campanya	 en	 la	

promesa	de	posar	fi	al	conflicte.	Però	paradoxalment,	la	guerra	del	Vietnam,	que	havia	actuat	

de	 catalitzador	 de	 la	 rebel·lió	 nord-americana	 i	 contra	 la	 qual	 s’havien	 mobilitzat	 grans	

masses	dins	i	fora	de	les	fronteres,	va	deixar	òrfena	la	dissidència	en	començar	la	retirada	de	

tropes	fins	a	la	fi	del	conflicte	el	1975.		

	

Per	la	seva	banda,	el	popular	festival	de	Woodstock	va	mostrar	encara	el	1969	el	múscul	del	

moviment	contracultural,	tot	i	que	llavors	ja	havien	fracassat	molts	dels	experiments	hippies	

de	viure	en	comunes,	i	el	consum	de	drogues,	després	de	l’alliberació	de	l’esperit,	va	donar	

pas	a	la	cara	fosca	de	l’addicció.	Todd	Gitlin,	que	havia	estat	president	del	SDS,	atribuiria	anys	

després	 el	 fracàs	 del	moviment	 contracultural	 al	 fet	 d’apartar-se	 de	 la	 lluita	 política	 real,	

enlloc	d’implicar-s’hi	per	canviar-la	des	de	dins20.		

	

                                                
17	Dades	extretes	de	What	happened	 in	Chicago	 in	1968,	and	why	 is	everyone	talking	about	 it	now?,	
Caitlin	Gibson.	Publicat	a	The	Washington	Post,	18-07-2016.		
18	Ibidem.	
19	Rights	in	Conflict:	The	violent	confrontation	of	demonstrators	and	police	in	the	parks	and	streets	of	
Chicago	 during	 the	week	 of	 the	Democratic	National	Convention	 of	 1968,	 Daniel	Walker.	 Publicat	 a	
Chicago	Study	Team,	01-12-1968.	
20	Pàg.	339.	Citat	per	FONTANA,	Josep	(2011).	Por	el	bien	del	imperio:	una	historia	del	mundo	desde	
1945.	Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente. 
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Txecoslovàquia.	El	fill	rebel	de	la	URSS	

	

Txecoslovàquia,	el	país	amb	el	nivell	de	vida	més	alt	de	l’òrbita	de	la	URSS	i	l’únic	d’Europa	

Central	 que	 abans	 de	 la	 Segona	 Guerra	 Mundial	 havia	 viscut	 en	 democràcia,	 també	 va	

començar	a	gestar	en	la	dècada	dels	60	la	dissidència	contra	la	frustració	pel	retorn	a	la	vella	

ortodòxia	i	la	recuperació	de	praxis	estalinistes	per	part	de	Leonid	Bréjnev.	

	

Els	estudiants	s’havien	mobilitzat	des	del	1967	contra	el	sistema	universitari,	la	censura	i	la	

repressió	generalitzada.	“Per	primera	vegada	nois	nascuts	i	educats	en	el	règim,	sense	haver	

tingut	més	influència	que	l’educació	socialista,	han	estat	colpejats	per	la	policia	i	han	cridat	

consignes	 hostils	 al	 govern	 i	 al	 Partit”,	 hauria	 explicat	 un	 alt	 funcionari	 comunista	 a	 un	

corresponsal	estranger21.	Comptaven	amb	el	suport	d’un	fructífer	moviment	intel·lectual.	En	

el	 IV	 Congrés	 de	 la	 Unió	 d’Escriptors,	 centenars	 de	 professionals	 liberals	 van	 signar	 un	

manifest	en	què	reclamaven	un	“socialisme	autèntic”,	fidel	al	“regne	de	la	llibertat	proclamat	

per	Marx	i	no	al	règim	del	terror”,	i	en	què	demanaven	que	es	restaurés	“la	llibertat	total	de	

paraula	i	d’expressió,	de	pensament	i	de	creació”	i	que	s’eliminés	la	censura	política22.		

	

Una	de	les	característiques	que	fa	de	la	primavera	de	Praga	un	cas	únic	és	que,	a	diferència	

de	la	resta	de	maigs,	les	ànsies	de	llibertat	es	van	dirigir	de	manera	bifurcada	al	poder	polític.	

Vers	el	govern	nacional	i,		sobretot,	vers	la	URSS,	en	tant	que	última	supervisora	de	totes	les	

Repúbliques	socialistes.	De	fet,	 l’esperit	de	primavera	havia	entrat	en	certa	mesura	dins	el	

propi	Partit	Comunista	Txecoslovac	(KSC).	En	el	XIII	Congrés	del	juny	del	1966,	s’havien	posat	

en	 marxa	 nous	 plans	 econòmics	 que	 s’oposaven	 a	 la	 rigidesa	 i	 burocràcia	 soviètiques	 i	

defensaven	un	acostament	a	Occident.	Malgrat	la	competitivitat	de	la	indústria	txecoslovaca,	

la	manca	de	finançament	per	part	de	Moscou	l’havia	fet	estancar-se	i	els	ciutadans	veien	com	

el	seu	nivell	de	vida	disminuïa	respecte	altres	països	de	l’Est	com	Polònia	o	Hongria.	

	

Durament	 criticat	 per	 l’ala	 liberal	 del	 Partit	 i	 per	 la	 Comissió	 preparatòria	 formada	 per	

militars	de	tot	el	país,	el	president	txecoslovac	i	primer	secretari	Antonín	Novotny	va	dimitir	

el	5	de	gener	del	1968.	Alexander	Dubcek	va	ser	elegit	nou	secretari	general,	determinat	a	

apartar-se	de	Moscou	en	la	recerca	de	més	llibertats.	En	el	discurs	de	presa	de	possessió	va	

deixar	 clar	 que	 volia	 combatre	 la	 censura	 i	 legalitzar	 la	 llibertat	 d’informació.	 També	 va	

                                                
21	Citat	per	BROUÉ,	Pierre	(1969).	Le	printemps	des	peuples	commence	à	Prague.	París:	La	vérité.	
22	 CLAUDÍN,	 Fernando	 (1981).	 La	 oposición	 en	 el	 socialismo	 real.	 Unión	 Soviética,	 Hungría,	
Checoslovaquia,	Polonia:	1953-1950.	Madrid:	Siglo	XXI.		
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permetre	la	sortida	a	l’estranger	i	va	eliminar	les	xarxes	de	filferro	a	la	frontera	amb	Àustria.	

A	més,	va	demanar	la	separació	dels	càrrecs	que	havia	ostentat	Novotny	per	tal	de	distingir	

l’àmbit	del	Partit	 i	el	del	govern.	Eren	les	primeres	passes	del	“socialisme	de	rostre	humà”	

que	Dubcek	volia	instaurar	a	Txecoslovàquia,	amb	el	suport	dels	intel·lectuals	i	els	estudiants.	

	

El	30	de	març	es	van	celebrar	eleccions	 lliures.	Ludvik	Svoboda	va	ser	escollit	president	 i	

Dubcek	va	encarregar	a	Oldrich	Cernik	la	formació	d’un	nou	govern.	El	Programa	d’Acció	del	

nou	executiu	va	resultar	el	manifest	programàtic	dels	principis	d’aquell	nou	socialisme:	 la	

creació	de	les	condicions	per	a	la	convertibilitat	de	la	moneda	txecoslovaca,	l’estimulació	de	

la	productivitat	del	treball,	 la	 llibertat	de	premsa,	el	dret	a	assemblea,	el	restabliment	dels	

partits	abans	del	cop	del	1948,	l’autonomia	dels	sindicats,	el	reconeixement	del	dret	a	vaga,	

la	 igualtat	 entre	 tots	 els	 ciutadans,	 la	 legislació	 per	 emparar	 les	 víctimes	 dels	 règims	

comunistes	 anteriors,	 i	 la	 preservació	 de	 la	 llibertat	 de	 culte,	 la	 creació	 artística	 i	 la	

investigació.	També	es	va	produir	un	canvi	molt	rellevant:	el	govern	ja	no	seria	responsable	

davant	 el	 Partit,	 sinó	davant	 l’Assemblea	Nacional,	 trencant	 així	 amb	 la	 rígida	 burocràcia	

soviètica.	Per	a	Dubcek	no	es	tractava	sinó	de	donar	continuïtat	al	govern	de	Txecoslovàquia	

entre	1945	i	1948,	que	havia	advocat	per	la	unió	entre	democràcia	i	socialisme.	

	

Malgrat	que	el	primer	secretari	general	no	pretenia	un	divorci	amb	la	URSS	ni	abandonar	el	

Pacte	de	Varsòvia,	aquell	anhel	renovador	va	ser	vist	com	una	amenaça	per	la	resta	dirigents	

dels	països	de	 l’Europa	de	 l’Est,	 temorosos	del	 contagi,	 i	 interpretat	per	 la	URSS	com	una	

conspiració	orquestrada	pels	EUA	i	la	CIA.	El	gegant	soviètic	no	es	va	esperar	a	activar	dues	

estratègies	paral·leles:	el	pla	A,	que	apostava	per	una	negociació	amb	Dubcek;	i	el	pla	B,	una	

intervenció	 militar	 que	 comptava	 amb	 el	 suport	 dels	 generals	 conservadors	 soviètics,	

disposats	a	utilitzar	les	armes	davant	el	que	consideraven	una	“contrarevolució”.	

	

El	malestar	burocràtic	va	xocar	amb	l’entusiasme	de	la	població	txecoslovaca,	que	es	va	fer	

palpable	en	el	Manifest	de	les	dues	mil	paraules,	en	què	un	centenar	personalitats	de	diversos	

sectors	de	la	societat	va	demanar	que	s’accelerés	el	procés	de	democratització.	“Moderat	en	

la	forma	i	en	el	contingut,	era	un	text	revolucionari	perquè	plantejava	per	primera	vegada	el	

problema	del	poder,	de	 l’organització	 independent	de	 les	masses	en	 lluita	contra	 l’aparell	

[soviètic]”,	expressa	l’historiador	Pierre	Broué23.	

	

                                                
23	BROUÉ,	Pierre	(1969).	Les	printemps	du	peuples	commence	à	Prague.	París:	La	vérité.	
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La	reacció	en	el	front	exterior	no	es	va	fer	esperar.	Els	dirigents	de	la	URSS,	Bulgària,	Polònia,	

Hongria	i	Alemanya	Oriental	van	enviar	una	carta	a	Dubcek	des	de	Varsòvia	en	què	acusaven	

les	reformes	de	ser	una	“amenaça	per	al	socialisme,	davant	la	classe	obrera	internacional	i	el	

moviment	comunista	mundial”.	Això	va	derivar	en	una	gran	mobilització	dels	treballadors	i	

de	 la	 joventut	a	Praga.	El	suport	aferrissat	al	 reformisme	de	Dubcek	subratllava	al	mateix	

temps	la	debilitat	de	l’ala	dura	de	l’aparell	estalinista	txecoslovac,	on	van	guanyar	suports	els	

adeptes	a	negociar	amb	el	secretari	general24.	Segons	assenyala	l’investigador	Jiri	Valenta,	el	

Kremlin	havia	de	triar	entre	“haver	de	conviure	amb	el	lideratge	de	Dubcek,	intentant	influir	

en	els	esdeveniments	txecoslovacs	per	mitjans	polítics	i	econòmics	(com	a	Polònia	el	1956)	

o	plantejar	una	alternativa	d’esclafament	militar	(com	a	Hongria	el	mateix	any)”25.	

	

Mentre	la	URSS	es	debatia	entre	eradicar	el	problema	manu	militari	o	arriscar	la	credibilitat	

a	 la	 via	 diplomàtica,	 l’exèrcit	 soviètic	 s’entrenava	 a	 la	 frontera	occidental.	 En	 tres	 dies	de	

converses	al	poble	de	Cierna,	Dubcek	va	aconseguir	preservar	el	socialisme	democràtic	i	la	

retirada	de	les	tropes	de	la	frontera	amb	l’Alemanya	occidental.	A	canvi,	es	va	comprometre	

a	 mantenir-se	 en	 el	 Pacte	 de	 Varsòvia,	 cooperar	 amb	 el	 Consell	 d’Assistència	 Econòmica	

Mútua,	limitar	els	atacs	de	la	premsa	a	la	URSS,	i	donar	suport	a	la	política	soviètica	a	Europa	

i	a	la	Conferència	Comunista	Mundial	que	tindria	lloc	el	novembre	a	Moscou.		

	

En	una	nova	reunió	dels	sis	membres	del	Pacte	de	Varsòvia	i	la	cúpula	del	Kremlin	el	3	d’agost,	

es	va	firmar	la	Declaració	de	Bratislava,	que	reconeixia	la	llibertat	dels	països	comunistes	dins	

l’òrbita	soviètica	de	fer	reformes	internes,	tot	i	que	es	van	limitar	els	contactes	amb	Occident.		

	

En	aquell	moment	el	cop	militar	semblava	una	amenaça	frenada,	però	la	URSS	aviat	va	perdre	

la	confiança	amb	Txecoslovàquia.	Els	països	socialistes	havien	dictat	a	Dubcek	una	recepta	

amb	els	canvis	que	havia	d’implementar	 i	 les	persones	que	havia	d’expulsar	si	volia	evitar	

mesures	extremes,	però	el	primer	secretari	general	del	KCS	va	comunicar	a	Bréjnev	que	volia	

retardar	 la	 remodelació	 de	 la	 cúpula	 fins	 al	 XIV	 Congrés	 del	 Partit,	 previst	 per	 al	 9	 de	

setembre.	Tot	això	sumat	al	fet	que	havien	visitat	Txecoslovàquia	el	president	de	Iugoslàvia,	

                                                
24	 Pàg.	 8-9.	 DUARTE,	 Oscar;	 RABEY,	 Pablo	 (2008).	 La	 Primera	 de	 Praga,	 revisitada.	 La	 revolución	
política	y	el	inicio	del	fin	de	la	‘tercera	vía’.	I	Jornadas	Internacionales	de	Investigación	y	Debate	Político.	
Buenos	Aires.	
25	VALENTA,	Jiri	(1979).	Soviet	Intervention	in	Czechoslovakia,	1968.	Anatomy	of	a	Decision.	Baltimore:	
The	Johns	Hopkins	University	Press. 
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Josip	 Tito,	 i	 el	 president	 de	 Romania,	 Nicolae	 Ceaucescu,	 dos	 dirigents	 enfrontats	 amb	 la	

cúpula	del	Partit	Comunista	de	la	Unió	Soviètica.	Moscou	va	prémer	l’accelerador.		

	

El	17	d’agost	una	reunió	del	Politburó	va	decidir	una	intervenció	militar	i	la	nit	del	20	al	21	

d’agost	 vint	 divisions	 dels	 països	 del	 Pacte	 de	 Varsòvia	 van	 creuar	 la	 frontera	mentre	 el	

Presídium	es	trobava	reunit	per	discutir	els	preparatius	del	Congrés	del	Partit.	En	conèixer	

la	 notícia,	 Dubcek	 va	 donar	 l’ordre	 de	 no	 oposar	 resistència.	 En	 total,	 van	 entrar	 al	 país	

600.000	 soldats,	 2.300	 tancs	 i	 700	 avions.	 Moscou	 ho	 va	 justificar	 al·legant	 que	 alguns	

dirigents	de	Txecoslovàquia	havien	sol·licitat	l’ajuda	dels	governs	aliats	i	va	assegurar	que	no	

marxarien	fins	que	no	desaparegués	l’amenaça	“contrarevolucionària”.		

	

A	les	quatre	de	la	matinada	les	tropes	van	rodejar	la	seu	del	Comitè	Central,	on	continuava	

reunit	 el	 Presídium.	Els	 txecoslovacs	 van	 fer	 el	mateix	 entonant	 l’himne	nacional	 i	 es	 van	

produir	 els	 primers	 enfrontaments	 entre	 manifestants	 i	 l’exèrcit	 rus,	 que	 va	 començar	 a	

disparar	 amb	metralladores	 i	 va	 provocar	 la	mort	 d’un	 jove.	 El	 primer	 secretari	 general,	

Dubcek,	el	cap	del	govern,	Cernik,	i	el	president	de	l’Assemblea	Nacional,	Josef	Smerkovski,	

van	 ser	 detinguts	 i	 traslladats	 a	una	presó	soviètica.	 L’objectiu	 de	Moscou	 era	pressionar	

perquè	es	formés	un	nou	govern	encapçalat	per	Alois	Indra,	de	l’ala	filosoviètica,	abans	que	

se	celebrés	el	Congrés	del	KCS.	Però	Svoboda,	president	de	 la	República,	s’hi	va	negar	 i	va	

reclamar	l’alliberament	dels	detinguts.		

	

Els	disturbis	van	continuar	quan	les	tropes	es	van	dirigir	a	Ràdio	Praga,	al	voltant	de	la	qual	

centenars	de	persones	havien	aixecat	barricades,	havien	format	cadenes	humanes	en	senyal	

de	protesta	i	havien	organitzat	assentades	per	frenar	l’avanç	dels	tancs,	que	van	començar	a	

disparar.	 Els	 manifestants	 hi	 van	 respondre	 de	 manera	 desigual	 amb	 pedres,	 totxanes	 i	

còctels	molotov.	Va	ser	el	dia	en	què	es	van	registrar	més	víctimes.	En	 total,	 la	 invasió	va	

deixar	un	balanç	de	25	morts	i	431	ferits.	

	

El	Congrés	del	Partit	Comunista	Txecoslovac	es	va	avançar	finalment	el	22	d’agost	amb	un	

ultimàtum	per	 part	 de	Moscou:	 si	 els	membres	del	 govern	 en	 llibertat	 no	 triaven	un	nou	

executiu	“obrer-camperol”	sense	la	participació	de	cap	col·laborador	de	Dubcek,	serien	els	

propis	ocupants	els	que	 formarien	govern.	En	canvi,	 el	Congrés	va	posar	de	manifest	que	

l’ocupació	era	una	“violació	a	la	sobirania	nacional”	i	va	assegurar	que	el	país	no	acceptaria	

“una	autoritat	militar	d’ocupació	ni	un	poder	col·laboracionista	amb	el	suport	de	les	forces	
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ocupants”26.	A	més	de	reiterar	el	suport	a	Dubcek	i	a	Svoboda	com	a	autoritats	legítimes,	va	

exigir	 la	 immediata	retirada	de	les	tropes	russes	i	va	plantejar	 la		convocatòria	d’una	vaga	

general	si	la	URSS	no	movia	fitxa.	

“En	lloc	de	contemplar	el	nou	govern	prosoviètic	saludant	les	forces	alliberadores,	les	imatges	

mostraven	txecoslovacs	joves	i	desarmats	que	feien	onejar	banderes	ensangonades,	corrien	

desafiants	davant	els	enormes	tancs	soviètics,	llançaven	pedres	i	draps	xops	de	gasolina,	i	es	

barallaven	amb	els	soldats	russos”27,	relata	el	periodista	Mark	Kurlansky.	El	moviment	obrer	

també	es	va	mobilitzar	amb	celeritat:	els	miners	van	secundar	la	vaga	des	del	primer	dia	i	els	

ferroviaris	 van	 aturar	 els	 transports	 destinats	 a	 les	 tropes	 ocupants.	 Malgrat	 la	 seva	

superioritat	 indiscutible,	 la	URSS	era	conscient	que	implantar	un	govern	prosoviètic	sense	

que	es	pogués	sostenir	sense	la	presència	militar	era	una	idea	abocada	al	fracàs.	Per	això,	va	

optar	per	sortir	el	més	beneficiada	possible	en	una	negociació	en	lloc	d’una	guerra	oberta.		

Abans	de	ser	posats	de	nou	en	llibertat,	Svoboda	i	Dubcek	van	firmar	el	Protocol	de	Moscou.	

Era	la	materialització	de	la	doctrina	Bréjnev	de	sobirania	limitada,	segons	la	qual,	si	un	país	

socialista	 amenaçava	 a	 acostar-se	 al	 capitalisme,	 aquesta	 qüestió	 afectava	 el	 conjunt	 dels	

països	de	 la	URSS.	L’acord	final	va	suposar	el	manteniment	dels	dirigents	 txecoslovacs	als	

seus	 càrrecs	 i	 la	 dotació	 d’un	 crèdit	 de	 la	 URSS	 per	 pagar	 els	 danys	 ocasionats.	 A	 canvi,	

Txecoslovàquia	 va	 renunciar	 a	 denunciar	 internacionalment	 la	 invasió	 i	 va	 accedir	 a	

permetre	 el	 control	 del	 Kremlin	 sobre	 les	 reformes	 i	 la	 presència	 temporal	 de	 les	 tropes	

soviètiques.	A	més,	es	va	exigir	al	país	que	renunciés	als	crèdits	dels	països	capitalistes,	que	

fes	una	purga	dels	corresponsals	estrangers	a	Praga,	que	reintroduís	la	censura	als	mitjans	

de	comunicació	i	que	limités	les	relacions	amb	Romania,	Iugoslàvia	i	Alemanya	occidental.	De	

no	acceptar-ho,	Txecoslovàquia	seria	dividida	i	absorbida	parcialment	per	la	URSS.	

	

El	27	d’agost	Dubcek	va	pronunciar	un	discurs	des	del	balcó	del	castell	presidencial	en	què	

va	anunciar	la	“limitació	temporal	del	procés	democràtic”	i	va	utilitzar	per	primera	vegada	la	

paraula	 “normalització”	 per	 instar	 a	mantenir	 “la	 disciplina	 i	 l’ordre”,	 i	 així	 aconseguir	 la	

retirada	de	les	tropes	soviètiques.	El	primer	secretari	general,	que	havia	encapçalat	el	procés	

reformista	i	a	qui	els	manifestants	havien	confiat	el	seu	suport	i	les	seves	esperances,	donava	

un	cop	de	porta	definitiu	a	la	primavera	de	Praga.	

                                                
26	Pàg.14.	BROUÉ,	Pierre	(1969).	Le	printemps	des	peuples	commence	à	Prague.	París:	La	verité.	
27	Pàg.	382.	KURLANSKY,	Mark	(2004).	1968.	El	año	que	conmovió	al	mundo.	Barcelona:	Destino. 



 

 21	

Durant	 els	 mesos	 de	 novembre,	 desembre	 i	 gener	 van	 continuar	 les	 vagues	 i	 les	

manifestacions	obreres	i	estudiantils.	Però,	com	descriu	Fernando	Claudín,	dirigent	del	Partit	

Comunista	 d’Espanya,	 “aquestes	 reaccions	 del	 poble	 i	 de	 la	 classe	 obrera	 constituïen	 els	

últims	gestos	d’una	societat	que	se	sentia	frustrada	i	impotent,	no	només	per	l’aclaparadora	

superioritat	militar	dels	invasors,	sinó	també	per	l’esperit	de	capitulació	dels	òrgans	dirigents	

del	Partit”28.		

	

L’ocupació	soviètica	va	continuar	fins	ben	entrat	el	1969.	A	l’abril	Dubcek	va	ser	substituït	

com	a	primer	secretari	general	per	Gustáv	Husák	i,	un	any	després,	va	ser	expulsat	del	Partit.	

Amb	tot,	els	txecoslovacs	van	acabar	claudicant	no	només	perquè	no	tenien	prou	capacitat	

per	fer	front	a	la	URSS,	sinó	també	per	la	necessitat	de	reconstruir	el	país	i	perquè	esperaven	

poder	salvar,	almenys,	una	part	de	reformes.	No	obstant	això,	aviat	van	veure	com	amb	Husák	

al	poder	i	el	seu	“procés	de	normalització”,	estaven	tornant	a	viure	“una	política	de	retorn	al	

neoestalinisme”29.	L’hivern	feia	temps	que	havia	arribat	a	Praga.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
28	 CLAUDÍN,	 Fernando	 (1981).	 La	 oposición	 en	 el	 socialismo	 real.	 Unión	 Soviética,	 Hungría,	
Checoslovaquia,	Polonia:	1953-1950.	Madrid:	Siglo	XXI.	
29	 Pàg.	 332.	 FONTANA,	 Josep	 (2011).	Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente. 



 

 22	

Les	primaveres	del	segle	XXI	
	
Egipte.	L’enderrocament	de	l’últim	faró	en	divuit	dies	

	

El	25	de	gener	del	2011,	dia	nacional	de	la	policia	a	Egipte,	desenes	de	milers	de	persones	van	

ocupar	 la	 simbòlica	 plaça	 Tahrir	 del	 Caire.	 La	 protesta	 va	 ser	 un	 crit	 col·lectiu	 contra	

l’opressió	 en	 múltiples	 dimensions:	 l’autoritarisme	 del	 règim	 vestit	 d’una	 democràcia	

aparent,	 la	brutalitat	policial,	 la	pobresa	generalitzada,	els	nivells	d’atur	 insuportables	 i	 el	

sexisme	estructural.	Això	no	vol	dir	que	tots	els	manifestants	sortissin	al	carrer	pels	mateixos	

motius,	però	sí	que	ho	van	fer	amb	un	sentiment	comú	de	frustració	que	arrossegaven	des	de	

feia	temps	i	que	esperava,	latent,	un	motor	revulsiu.	En	aquest	cas,	les	sis	persones	que	es	van	

immolar	per	protestar	contra	l’encariment	dels	aliments	bàsics.	

	

L’esperança	que	va	aplegar	els	ciutadans	egipcis	a	la	plaça	de	l’Alliberament	era	posar	fi	als	

trenta	anys	de	règim	de	Hosni	Mubàrak,	exigir	eleccions	democràtiques	i	reclamar	justícia	i	

una	 redistribució	 de	 la	 riquesa.	 Es	 calcula	 que	més	 de	 dos	milions	 de	 persones	 s’hi	 van	

concentrar	al	llarg	de	les	protestes30.	De	la	mateixa	manera	que	en	les	mobilitzacions	del	68,	

els	joves	i,	en	concret	els	universitaris,	van	tenir	un	paper	destacat,	sobretot	tenint	en	compte	

que	es	tracta	d’un	país	amb	una	mitjana	d’edat	de	tan	sols	24	anys.	Això	va	fer	que	es	donés	

un	pes	preeminent	a	 les	demandes	de	 “llibertat	 i	 justícia	 social”,	 si	bé	alguns	dels	sectors	

urbans	més	empobrits	van	sortir	al	carrer,	fonamentalment,	per	demanar	“pa”,	la	primera	de	

les	paraules	del	lema	de	la	revolta,	desesperats	per	la	pujada	dels	preus.				

	

La	repressió	policial	i	de	l’exèrcit	va	ser	immediata.	De	manera	eloqüent,	els	egipcis	van	posar	

nom	a	les	jornades	de	més	violència:	Divendres	de	la	Ira	(28	de	gener),	Segon	Divendres	de	

la	Ira	(27	de	març),	Divendres	de	la	Purificació	(8	d’abril),	Divendres	de	la	Retribució	(1	de	

juliol)	i	Divendres	de	la	Determinació	(7	de	juliol),	entre	d’altres.	

	

A	més	de	la	violència	física,	l’Estat	va	intentar	la	repressió	digital.	Internet	i	les	xarxes	socials	

van	 resultar	 imprescindibles,	 ja	 que	 exercien	 tant	 de	 canal	de	mobilització	 intern	 com	de	

canal	de	comunicació	extern	per	fer-se	ressò	de	les	protestes.	És	per	això	que	Mubàrak	va	

                                                
30	Pàg.73.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial. 
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intentar	 sense	 èxit	 la	 “gran	desconnexió”.	 L’acció	 col·lectiva	 ja	 havia	 assolit	 un	 llindar	 de	

dimensió	i	impacte	tals	que	l’apagada	tècnica	no	va	poder	apagar	la	primavera.	

	

La	informació	va	poder	seguir	circulant	gràcies	a	la	perícia	dels	manifestants,	la	solidaritat	

dels	mitjans	de	comunicació	que	van	oferir	l’ús	de	freqüències	a	d’altres	de	censurats	com	Al	

Jazeera	i	l’ajuda	de	la	comunitat	mundial	d’Internet,	que	va	proporcionar	maneres	de	burlar	

les	restriccions.	En	aquest	context	pren	forma	el	concepte	de	societat	civil	global,	encunyat	

per	 la	 investigadora	 Mary	 Kaldor,	 que	 es	 defineix	 com	 “l’àmbit	 dels	 valors,	 institucions,	

organitzacions,	xarxes	i	individus	situats	entre	la	família,	l’Estat	i	el	mercat,	que	operen	més	

enllà	 dels	 confins	 de	 les	 societats,	 governs	 i	 economies	 nacionals”31.	 A	 través	 de	 l’ajuda	

brindada	per	múltiples	canals,	diferents	actors	de	 la	societat	civil	van	obrar	amb	l’objectiu	

d’influir	en	l’estructura	del	govern	nacional	d’Egipte	i,	per	extensió,	a	l’estructura	de	govern	

global,	en	què	coincideixen	les	diferents	institucions	locals,	nacionals	i	globals.		

	

El	poder	de	les	mobilitzacions	va	prendre	tal	força	que	fins	i	tot	Mubàrak,	en	els	últims	dies	

del	règim,	va	intentar	fer-se’l	seu	per	guanyar-se	el	favor	dels	manifestants.	Però	divuit	dies	

després	de	l’inici	de	les	protestes,	el	vicepresident	Omar	Suleiman	va	emetre	un	comunicat	

en	què	confirmava	que	Mubàrak	renunciava	definitivament	a	la	presidència	i	deixava	el	poder	

en	mans	del	Consell	Suprem	de	les	Forces	Armades	(SCAF,	per	les	seves	sigles	en	anglès).	

	

La	revolució	egípcia	també	serveix	d’exemple	per	entendre	la	concepció	del	poder	en	el	món	

àrab.	“Amb	la	irrupció	de	les	primaveres	es	produeix	una	fractura	gairebé	ontològica	entre	

passat	i	present,	ja	que	la	comunitat	impugna	la	capacitat	de	governar	del	líder,	i	trenca	així	

la	 submissió	 política	 a	 un	 governant	 musulmà”,	 explica	 el	 periodista	 i	 historiador	 Albert	

Garrido32.	I	és	que	en	la	tradició	sunnita	existeix	la	idea	que	el	dirigent	polític	i	musulmà	de	

la	comunitat	està	legitimitat	per	governar	i	el	seu	poder	no	pot	ser	discutit.	Per	aquest	motiu,	

les	revoltes	àrabs	destaquen,	sobretot,	pel	valor	d’haver	desafiat	 la	por	 inherent	a	aquesta	

subordinació	acrítica	al	governant.		

	

“L’auge	 del	 nasserisme,	 com	 a	 precursor	 del	 nacionalisme	 àrab,	 havia	 proporcionat	 un	

mantell	de	legitimitat	a	un	règim	populista	i	a	un	exèrcit	dirigit	a	la	batalla	contra	el	sionisme”,	

                                                
31	 Pàg.	 14.	 KALDOR,	 Mary	 (2003).	 Global	 civil	 society:	 an	 answer	 to	 war.	 Hoboken:	 Blackwell	
Publications.	
32	Declaracions	d’Albert	Garrido	en	una	entrevista	amb	motiu	d’aquest	treball. 



 

 24	

contextualitza	el	sociòleg	Manuel	Castells33.	La	política	nacionalista,	a	més,	havia	servit	per	

reprimir	 l’islamisme,	 representat	pels	Germans	Musulmans.	Ara	bé,	 la	 legitimitat	d’aquest	

sistema	es	va	anar	erosionant	arran	la	mort	del	president	Gamal	Abdel	Nasser,	els	fracassos	

militars	i	la	corrupció	endèmica.	Les	eleccions	es	veien	com	una	farsa	per	satisfer	Occident	

en	què	s’apartaven	tots	els	candidats	independents	que	amenaçaven	a	tenir	un	cert	èxit.		

	

Sense	Nasser	al	capdavant,	es	va	anar	desfent	el	vincle	emocional	que	els	progenitors	dels	

manifestants	havien	tingut	amb	el	pare	de	la	nació	i	líder	del	panarabisme.	Les	generacions	

joves,	que	ja	no	eren	coetànies	de	Nasser,	es	van	atrevir	a	trencar-hi	el	cordó	umbilical.	És	

per	 això	 que	 Garrido	 defineix	 les	 primaveres	 àrabs	 com	 “una	 espècie	 de	 revolució	 de	 la	

dignitat	 davant	 la	 submissió	 permanent	 a	 les	 estructures	 de	poder”34.	 La	 societat	 civil	 va	

recelar	del	principi	de	sobirania	 i	de	no	 interferència	en	els	assumptes	 interns	de	 l’Estat-

nació35	 i	 la	 vella	 assumpció	de	 “l’Estat	 sap	 el	 que	es	 fa”.	Un	 cop	desfet	 el	 paternalisme,	 el	

monopoli	de	la	violència	es	va	convertir	en	l’únic	pilar	de	supervivència	règim36,	però,	tal	com	

va	demostrar	la	plaça	Tahrir,	sense	legitimitat	tota	violència	és	insuficient	a	llarg	termini.	

	

Egipte	 també	 resulta	 eloqüent	 per	 il·lustrar	 la	 naturalesa	 multidimensional	 del	 poder.	

“Perquè	 el	 poder	 es	mantingui,	 cal	 que	 les	 xarxes	 claus	 del	 poder	 es	 connectin	 entre	 si”,	

assenyala	Castells37.	L’exèrcit	ha	estat	tradicionalment	el	node	central	a	Egipte,	encara	que	

ha	mantingut	la	seva	autonomia.	No	només	gestiona	al	voltant	del	35-40%	de	la	riquesa	del	

país38,	 sinó	 que	 també	 representa	 el	 nacionalisme	 fundador	 de	 l’Egipte	 modern.	 A	 més,	

Mubàrak	era	el	cap	de	les	forces	aèries,	cosa	que	connectava	l’Estat	amb	l’estament	militar.	I,	

no	cal	dir-ho,	el	poder	econòmic	es	repartia	entre	les	mans	de	les	elits,	que	depenien	de	l’Estat	

i	de	l’exèrcit.	Tot	plegat	conformava	una	complexa	xarxa	de	poder	nacional	i	internacional,	

que	gaudia	de	l’avantatge	que	cap	oposició	tenia	prou	força	per	fer-li	competència.	

	

El	problema	va	venir	arran	de	la	fractura	entre	el	poder	polític	i	el	poder	militar	respecte	el	

poder	econòmic.	La	internacionalització	dels	negocis	que	havia	fomentat	des	del	2000	Gamal	

                                                
33	Pàg.	93.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
34	Ibidem.	
35	 Pàg.	 77.	 KALDOR,	 Mary	 (2003).	 Global	 civil	 society:	 an	 answer	 to	 war.	 Hoboken:	 Blackwell	
Publications.	
36	Pàg.	85.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
37	Pàg.	95.	Ibidem.	
38	El	imperio	económico	de	los	militares	egipcios,	Alicia	Alamillos.	Publicat	a	El	País,	29-03-2018. 
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Mubàrak,	 fill	 i	hereu	de	Hosni	Mubàrak,	amb	el	suport	dels	països	occidentals,	amenaçava	

directament	el	 control	de	 l’exèrcit	 sobre	 l’economia.	 I,	 com	subratlla	Castells,	 “l’exèrcit	no	

estava	disposat	a	sacrificar	la	seva	legitimitat	nacional	i	els	seus	negocis	rendibles	per	donar	

suport	a	un	dictador	ancià	i	a	un	successor	potencialment	perillós”39.	Per	això	es	va	negar	a	

disparar	contra	els	manifestants	i	va	arrestar	Mubàrak	i	la	seva	cúpula.	D’aquesta	manera,	va	

intentar	recuperar	la	legitimitat	i	el	control	d’un	país	que	s’havia	desfet	del	seu	dictador.	

	

La	solidaritat	amb	Tahrir	però,	era	totalment	interessada.	El	que	havia	impulsat	els	generals	

a	sacrificar	el	dictador	havia	estat	el	seu	propi	benefici	econòmic	i	la	por	que	les	protestes	

s’estenguessin	als	treballadors	de	la	indústria,	que	havien	protagonitzat	una	sèrie	de	vagues,	

particularment	intenses	a	Suez.	Prova	d’això	és	que,	després	d’assumir	tot	el	poder,	l’SCAF	va	

intentar	desactivar	el	múscul	revolucionari	sense	miraments:	el	2011	va	deixar	un	balanç	de	

12.000	civils	sentenciats	per	tribunals	militars,	1.000	manifestants	morts	i	desenes	de	milers	

de	ferits	per	enfrontaments	amb	l’exèrcit.	Una	repressió	més	violenta	que	durant	els	anys	de	

Mubàrak,	i	que	va	continuar	durant	i	després	de	les	eleccions.		

	

En	paraules	de	Castells,	la	plaça	Tahrir	va	actuar	durant	la	primavera	com	un	commutador	

que	 va	 unir	 nombroses	 xarxes	 de	 contrapoder	 dins	 la	 diversitat,	 que	 es	 van	 apagar	 del	

connector	central	que	representaven	el	dictador	i	la	seva	cúpula,	que	incloïa	també	l’exèrcit40.	

Aprofundint-hi,	durant	les	protestes	s’havia	format	el	que	Garrido	anomena	el	“bloc	històric	

urbà”,	és	a	dir,	un	grup	plural	que	es	constitueix	pensant	en	un	canvi	social	revolucionari41.	

En	el	cas	d’Egipte,	el	van	formar	les	generacions	políticament	més	actives	que	anaven	des	de	

l’esquerra	tradicional	a	l’islamisme	moderat.	Malgrat	que	compartien	el	desig	de	posar	fi	a	

l’autocràcia,	 el	 bloc	 estava	 caracteritzat	 per	 una	 gran	 heterogeneïtat;	 tant	 és	 així	 que	 va	

descompondre’s	tot	just	després	de	la	caiguda	de	Mubàrak.	

	
Això	constitueix	un	profund	factor	diferencial	entre	la	revolta	egípcia	i	el	15M	espanyol,	en	

què	 partits	 com	 Podem	 i	 Barcelona	 en	 Comú	 van	 poder	 concórrer	 a	 les	 eleccions	 amb	

capacitat	real	d’enfrontar-se	als	seus	opositors.	En	els	comicis	del	28	de	novembre	del	2011,	

només	els	Germans	Musulmans	disposaven	de	prou	poder	polític	i	implementació	social	per	

afrontar	 un	 procés	 constituent.	 Paradoxalment,	 la	 seva	 presència	 als	 carrers	 havia	 estat	

                                                
39	Pàg.	85.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
40	Pàg.	97.	Ibidem.	
41	Declaracions	d’Albert	Garrido	en	una	entrevista	amb	motiu	d’aquest	treball. 
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pràcticament	inexistent.	“Els	islamistes	eren	conscients	que	haurien	estat	un	mecanisme	de	

fre	 en	 la	 caiguda	del	 règim	 i	 van	 aparèixer	 només	 quan	 es	 va	 trencar	 el	 bloc	 històric	 en	

perspectiva	d’unes	eleccions”,	argumenta	Garrido42.		

	

Així	doncs,	es	va	produir	una	ruptura	entre	la	composició	 ideològica	de	 les	forces	que	van	

encapçalar	 la	 revolta,	 de	 naturalesa	 secular,	 i	 el	 partit	majoritari,	 islamista	moderat.	 Una	

contradicció	 que	 encara	 es	 va	 veure	 més	 agreujada	 amb	 la	 pretensió	 dels	 Germans	

Musulmans	 d’islamitzar	 l’Estat,	 cosa	 que	 va	 sentenciar	 de	 mort	 el	 llegat	 de	 primavera.	

Tractant-se	del	primer	país	àrab	i	del	més	influent,	el	fracàs	de	la	revolta	egípcia	va	significar	

de	facto	el	fracàs	general	de	les	revoltes	àrabs,	amb	Tunísia	com	a	única	excepció.	

	

Però	els	Germans	Musulmans	tampoc	van	saber	implementar	les	reformes	que	demanaven	

els	manifestants	en	àmbits	que	no	tinguessin	a	veure	directament	amb	el	caràcter	religiós	o	

secular	de	l’Estat.	El	govern	no	va	portar	a	la	pràctica	reformes	econòmiques	impopulars	per	

no	decebre	l’opinió	pública	i	el	país	va	continuar	en	bancarrota.	Per	tant,	no	es	va	alleujar	el	

sofriment	d’una	població	que	patia	la	pujada	dels	preus	dels	aliments,	la	pauperització	de	la	

classe	mitjana	i	la	falta	de	perspectives	entre	les	generacions	joves.		

	

Tot	plegat	va	portar	altre	cop	els	manifestants	a	la	plaça	Tahrir	dos	anys	i	mig	després	de	

l’esclat	de	la	revolució.	El	3	de	juliol	del	2013	queia	un	altre	govern	egipci:	un	cop	d’estat	de	

l’exèrcit	va	apartar	els	Germans	Musulmans	per	edificar	un	nou	govern	militar.	En	efecte,	hi	

va	 haver	 una	 coincidència	 entre	 les	 aspiracions	 dels	 manifestants	 i	 les	 de	 l’exèrcit,	 que	

consistien	a	apartar	l’executiu	islamista.	Ara	bé,	això	no	s’ha	d’interpretar	com	un	xec	en	blanc	

als	militars:	els	manifestants	només	els	van	donar	suport	en	tant	que	tenien	capacitat	de	fer	

fora	 del	 govern	 els	 Germans	Musulmans,	 però	no	 aprovaven	 tornar	 el	 poder	 a	 les	 forces	

armades,	ja	que	això	també	comportava	ofegar	les	possibilitats	de	l’oposició.		

	

Del	cop	d’estat	del	2013	va	sortir	el	règim	d’Abdelfatah	Al-Sisi,	ratificat	en	el	poder	aquest	

mateix	 any	 en	 unes	 eleccions	 fetes	 a	 mida.	 La	 seva	 política	 ha	 estat	 des	 del	 principi	 la	

tolerància	zero	a	la	dissidència.	“Mentre	que	la	majoria	de	periodistes	i	acadèmics	occidentals	

van	 assumir	 que	 [després	 de	 la	 revolució]	 Egipte	 ja	 no	 es	 podia	 governar	 a	 través	 d’una	

                                                
42	Ibidem.	
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dictadura,	 l’establishment	militar	va	deduir	que	el	problema	havia	estat	el	 contrari:	haver	

permès	un	marge	de	llibertat	massa	ampli”,	assenyala	el	politòleg	Ricardo	González43.			

	

Malgrat	 tot,	 la	 legitimitat	 del	 dictador	 s’està	 erosionant	 de	manera	 accelerada,	 sobretot	 a	

causa	 d’una	 repressió	 asfixiant,	 una	 política	 antiterrorista	 contraproduent	 i	 una	 política	

econòmica	encara	més	ineficaç.	Tot	i	que	el	PIB	ha	crescut	un	4%,	l’atur,	un	dels	grans	mals	

contra	el	qual	van	protestar	els	joves	egipcis,	continua	vora	l’11,3%.	Els	Germans	Musulmans	

segueixen	 sent	 l’única	 alternativa	 electoral,	 però	 no	 es	 pot	 descartar	 que	 la	 consciència	

política	de	la	societat	civil	despertada	el	2011	porti	a	curt	o	a	mitjà	termini	l’activisme	de	les	

universitats,	els	sindicats	i	les	associacions	professionals,	llocs	on	ha	quedat	replegat	el	nucli	

de	rebel·lió	aquests	últims	anys,	de	nou	fins	a	la	plaça	Tahrir.	

	

Espanya	indignada.	La	“generació	perduda”	i	la	irrupció	del	15-M	

	

Frustrats	per	 la	precarietat	generalitzada	 i	 la	 falta	de	perspectives	de	 futur,	desenganyats	

davant	la	pèrdua	de	legitimitat	de	la	classe	política	i	condemnats	a	la	inestabilitat,	des	del	lloc	

de	 treball	 fins	 a	 l’accés	 a	 l’habitatge.	 Amb	 eslògans	 com	 “Democràcia	 Real	 Ja”,	 “No	 ens	

representen”	o	“No	som	mercaderies	en	mans	de	polítics	i	banquers”,	el	15	de	maig	del	2011	

es	van	convocar	mobilitzacions	en	més	de	cinquanta	ciutats	de	l’Estat	espanyol	inspirades	en	

els	exemples	de	Grècia	i	Islàndia	el	2008	i	de	les	revoltes	àrabs	que	s’havien	iniciat	tot	just	

uns	mesos	abans.	Els	manifestants	van	exigir	noves	formes	de	deliberació,	representació	 i	

presa	de	decisions	polítiques,	així	 com	també	un	canvi	 radical	en	 les	mesures	d’austeritat	

adoptades	després	de	 la	crisi,	que	consideraven	que	només	havien	contribuït	a	augmentar	

les	desigualtats	i	a	empitjorar	les	condicions	de	vida	de	les	classes	mitjanes	i	baixes.		

	

En	el	cas	espanyol,	la	desconfiança	cap	a	les	institucions	també	ve	donada	per	la	voluntat	de	

trencar	amb	el	denominat	règim	del	78,	entès	com	un	gran	pacte	entre	les	elits	del	franquisme	

i	 les	 de	 l’antifranquisme,	 plasmat	 en	 la	 Constitució,	 que	 va	 permetre	 un	 continuisme	

institucional	 del	 franquisme	 sociològic	 i	 que	 va	 establir	 una	 monarquia	 constitucional	

fonamentada	en	l’alternança	política	entre	PP	i	PSOE.	“Una	vegada	consolidat	el	sistema	de	

                                                
43	 GONZÁLEZ,	 Ricardo.	 El	 mariscal	 Al	 Sisi	 se	 enroca	 en	 Egipto.	 Notes	 internacionals.	 Març	 2018.	
Barcelona:	CIDOB.	
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partits,	la	societat	civil	torna	a	bullir	i	a	reclamar	el	seu	espai”,	destaca	el	sociòleg	Luis	Ruiz44.	

Els	 joves,	nascuts	en	democràcia	 i	que	no	van	votar	 la	Constitució,	havien	perdut	 la	por	a	

assenyalar-la	víctima	de	la	seva	negativa	a	regenerar-se	i	a	exigir	un	canvi	de	paradigma.	

	

A	les	manifestacions,	les	van	seguir	una	xarxa	d’acampades	a	les	places	d’arreu	de	l’Estat.	Les	

més	destacades	van	ser	la	de	la	Puerta	del	Sol	a	Madrid	i	la	de	plaça	Catalunya	a	Barcelona,	

desallotjades	i	reocupades	a	posteriori.	L’ocupació	resulta	un	element	clau	per	dos	factors:	la	

reapropiació	de	l’espai	com	a	lloc	físic	i	simbòlic	i	la	creació	d’un	microcosmos	on	assajar	el	

nou	model	que	es	desitja	exportar	al	conjunt	de	la	societat	i	del	país.	

	

Malgrat	ser	delimitador,	la	construcció	de	l’espai	ocupat	es	va	plantejar	de	manera	inclusiva	

i	intergeneracional.	Els	joves	en	van	ser	majoritàriament	els	impulsors,	però	hi	va	haver	una	

voluntat	 de	 fer-ne	 partícips	 altres	 sectors	 socials	 que	 patien	 la	 precarietat	 com	 aturats,	

becaris,	mileuristes,	 adults	 expulsats	del	mercat	 laboral,	 jubilats	 (agrupats	 en	 el	 col·lectiu	

iaioflautes)....	 A	 través	 de	 la	 lluita	 contra	 l’austeritat,	 la	 corrupció	 i	 el	 “segrest”	 de	 la	

democràcia	 en	mans	dels	 poders	 econòmics,	 les	mobilitzacions	 van	 connectar	 amb	 capes	

àmplies,	 diverses	 i	 transversals	 de	 la	 població,	 allunyant-se	 de	 la	 marginalitat	 i	 les	

motivacions	particularistes	que	havien	debilitat	el	moviment	contracultural	del	68.		

	

Les	 acampades	 del	 15M	 també	 es	 van	 caracteritzar	 per	 l’espontaneïtat	 i	 la	 manca	 de	

jerarquització.	 Els	 indignats	 van	 rebutjar	 des	 del	 primer	moment	 lideratges,	 portaveus	 i	

delegacions	 per	 distanciar-se	 dels	 partits	 i	 dels	 sindicats,	 i	 per	 no	 caure	 en	 l’excessiu	

protagonisme	 que	 consideraven	 que	 havia	 contaminat	 accions	 col·lectives	 precedents	

d’inspiració	assembleària.	Tothom	qui	participava	en	les	assemblees	no	ho	feia	representant	

ningú	més	que	si	mateix.	D’aquesta	manera	es	va	voler	impulsar	una	horitzontalitat	radical	i	

nous	canals	que	prenguessin	decisions	amb	major	participació	ciutadana.		

	

En	aquest	sentit,	els	indignats	recorden	els	situacionistes	francesos	que,	a	la	Crida	a	tots	els	

treballadors,	 publicada	 el	 30	 de	 maig	 del	 1968,	 proposaven	 un	 règim	 de	 consells	 amb	

elements	com	“la	dissolució	de	tot	poder	exterior,	la	democràcia	directa	i	total,	la	unificació	

                                                
44	 Pàg.	 83.	 RUIZ,	 Luis;	 PÉREZ,	 Florián-Manuel;	 GÓMEZ-PASTRANA,	 Teresa	 María	 (2013).	 El	
descontento	 social	 y	 la	 generación	 IN.	 15M:	 in-conformismo	 in-ternacionalizado:	 in-estabilidad,	 in-

dignación,	in-ternet.	Madrid:	Popular.	
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pràctica	de	decisió	i	execució,	el	delegat	revocable	en	tot	moment,	l’abolició	de	la	jerarquia,	i	

la	gestió	i	transformació	conscients	de	totes	les	condicions	de	la	vida	alliberada”45.	

	

Prenent	de	model	l’ocupació	de	la	plaça	Tahrir,	els	manifestants	es	van	organitzar	a	través	

d’assemblees	i	grups	de	treball	per	a	la	gestió	del	dia	a	dia	de	l’ocupació,	des	dels	aspectes	

més	bàsics	com	la	subministració	d’aigua	i	aliments	o	l’atenció	mèdica,	fins	a	aspectes	més	

complexos	com	 l’assistència	 legal.	Així	mateix,	es	van	establir	noves	eines	com	mitjans	de	

comunicació	alternatius,	torns	de	rotació	dels	portaveus	i	un	codi	amb	llengua	de	signes	del	

qual	més	tard	se	servirien	altres	modes	d’acció	col·lectiva.	En	definitiva,	i	especialment	per	

aquells	que	eren	primerencs	dins	l’activisme,	la	microsocietat	creada	a	les	places	va	suposar	

una	 escola	 accelerada	de	democràcia	 al	marge	de	partits	 polítics	 i	 sindicats,	un	 centre	 de	

creació	de	consciència	política	i	una	prova	experimental	d’un	nou	tipus	de	vida	col·lectiva.	

	

A	mesura	que	van	passar	els	dies,	però,	l’assemblearisme	va	deixar	entreveure	un	dels	seus	

majors	riscos:	la	inoperativitat.	Van	sorgir	veus	crítiques	que	apuntaven	en	dues	direccions.	

D’una	banda,	l’hiperactivisme	com	a	fi	en	si	mateix,	és	a	dir,	desenvolupar	accions	contínues	

però	 disperses,	 sense	 una	 estratègia	 clara	 i	 comuna,	 creant	 la	 il·lusió	 de	 reformar	 sense	

canviar	 res.	De	 l’altra,	 l’excés	de	deliberació,	que	eternitza	els	debats,	 alenteix	 la	presa	de	

decisions,	fa	perdre	eficàcia	i	acaba	conduint	a	una	evasió	de	la	realitat.	

	

Un	 cop	 calmada	 l’efervescència	 inicial,	 els	 indignats	 es	 va	 enfrontar	 a	 un	 debat	 clau,	

possiblement	 el	 més	 decisori:	 l’elecció	 entre	 replegar-se	 en	 si	 mateixos	 (que	 les	

mobilitzacions	 només	 visquessin	 dins	 si	 mateixes)	 o	 fer	 un	 salt	 i	 implicar-se	 en	 les	

institucions	polítiques	per	intentar	canviar-les	des	de	dins.	Més	en	concret,	entre	la	voluntat	

i	el	rebuig	de	constituir-se	com	a	actor	polític,	ja	sigui	com	a	grup	de	pressió	(la	Plataforma	

d’Afectats	per	la	Hipoteca)	o	bé	com	a	formació	partidista	(Barcelona	en	Comú	o	Podem).	

	

Recollint	aquest	debat,	Ruiz	desgrana	les	dues	ànimes	de	les	protestes46.	La	primera,	els	joves	

amb	un	 alt	 nivell	 d’estudis	 indignats	 per	 la	 situació	 del	mercat	 de	 treball.	 I	 la	 segona,	 els	

activistes	 d’organitzacions	 alternatives,	 que	 provenien	 majoritàriament	 de	 l’activisme	

                                                
45	 Pàg.	 319.	 FONTANA,	 Josep	 (2011).	Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	
Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	
46	 Pàg.	 34.	 RUIZ,	 Luis;	 PÉREZ,	 Florián-Manuel;	 GÓMEZ-PASTRANA,	 Teresa	 María	 (2013).	 El	
descontento	 social	 y	 la	 generación	 IN.	 15M:	 in-conformismo	 in-ternacionalizado:	 in-estabilidad,	 in-

dignación,	in-ternet.	Madrid:	Popular.	
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llibertari	 i	 de	 la	 cultura	 de	 l’autogestió.	 Segons	 el	 sociòleg,	 els	 primers	 apostarien	 per	

potenciar	 els	 aspectes	 de	 les	mobilitzacions	 capaços	 d’influir	 en	 els	 poders.	 En	 canvi,	 els	

segons	situarien	el	seu	horitzó	en	un	ideal	llunyà	i	utòpic,	i	se	centrarien	a	cultivar	formes	

alternatives	de	viure,	produir	i	consumir	a	través	d’iniciatives	ciutadanes	autoorganizades.		

	

El	debat	entre	el	realisme	polític	 i	 l’utopisme	alternatiu	rememora	l’horitzó	del	68	en	què,	

mentre	que	uns	volien	fer	la	revolució,	els	altres	preferien	viure-la.	Els	activistes	acusaven	els	

hippies	de	narcisisme,	de	centrar-se	exclusivament	en	el	canvi	interior	en	lloc	de	buscar	una	

incidència	en	les	estructures	de	poder.	Ells	els	replicaven	que,	enfrontant-se	al	poder	des	de	

les	mateixes	estructures	que	denunciaven,	corrien	el	risc	d’acabar	assimilant-s’hi47.	Ara	bé,	

cal	 subratllar	 que	mentre	 que	 un	 sector	 ampli	 de	 la	 joventut	 del	 68	 volia	 excloure’s	 del	

sistema,	la	del	2011	protestava	més	aviat	perquè	no	hi	tenia	cabuda.	Ho	exemplifica	un	dels	

seus	lemes	més	cèlebres:	“No	som	antisistema,	el	sistema	és	antinosaltres”.	

	

Constituïda	en	assemblea	el	22	de	febrer	del	2009	però	molt	lligada	al	desenvolupament	del	

15M,	 la	 PAH	 és	 fruit	 d’una	 d’aquestes	 primeres	 decisions	 de	 recollir	 l’essència	 de	 les	

mobilitzacions	 per	 transformar-la	 en	 un	 actor	 polític	 capaç	 d’exercir	 influència	 sobre	 els	

poders	públics	en	benefici	de	l’interès	col·lectiu.	A	diferència	de	l’activisme	en	negatiu	del	68	

(en	contra	de	l’autoritat,	de	la	jerarquia,	de	la	moral	tradicional...)	i	de	l’ànima	més	idealista	

del	15M	(en	contra	de	la	política	institucional,	del	poder	de	les	institucions	financeres,	de	la	

precarietat	sistèmica...),	l’organització	va	prioritzar	la	construcció	d’alternatives	en	positiu	i	

possibilistes.	Molts	no	podien	esperar	a	construir	un	món	millor	en	un	futur	hipotètic,	sinó	

que	 necessitaven	 solucions	 ràpides	 a	 problemes	 immediats	 com	 un	 desnonament,	 les	

dificultats	per	accedir	a	un	habitatge	o	el	mòbing	immobiliari.		

	

Així	 mateix,	 la	 PAH	 va	 fer	 aflorar	 un	 debat	 cabdal,	 del	 qual	 va	 beure	 en	 gran	mesura	 el	

moviment	independentista	català:	la	legalitat	enfrontada	a	la	legitimitat,	lligat	a	la	defensa	de	

la	desobediència	civil	pacífica.	La	PAH	va	posar	èmfasi	en	la	distància	entre	allò	legal	i	el	que	

cada	vegada	més	persones	consideraven	injust	i	il·legítim	sobre	l’accés	a	l’habitatge.	A	més,	

va	trencar	amb	dites	prefabricades	des	dels	governs	com	“el	fet	d’estirar	més	el	braç	que	la	

màniga”,	que	havien	contribuït	a	 criminalitzar	des	de	 l’opinió	pública	 les	persones	que	no	

podien	fer	front	a	les	hipoteques	que	havien	adquirit.	

	

                                                
47	Pàg.	34-35.	Ibidem.	
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Des	d’aquesta	perspectiva,	 la	PAH	va	emprar	 la	desobediència	civil	amb	un	triple	objectiu:	

oferir	 assistència	 a	 persones	 amb	 problemes	 relacionats	 amb	 l’habitatge,	 pressionar	 per	

canviar	 la	 legalitat	 i	 atraure	 l’atenció	pública	per	generar	el	debat	necessari	per	provocar	

canvis	en	el	sistema	polític48.	L’objectiu	era	crear	una	nova	legalitat	que	es	correspongués	

amb	allò	que	la	societat	entenia	com	a	just	i	legítim.	I	és	que	per	definició,	la	desobediència	

civil	busca,	des	de	la	no	violència,	fer	present	un	malestar	que	no	s’ha	pogut	canalitzar	de	cap	

altra	manera	subratllant,	precisament,	la	diferència	entre	aquests	dos	conceptes49.		

	

Bona	part	de	 l’èxit	 de	 la	 PAH	es	 va	deure	 a	 la	 seva	 estratègia	 en	dos	 eixos,	 que	 va	servir	

d’inspiració	 per	 a	 altres	 modes	 de	 protesta	 comunitària.	 En	 primer	 lloc,	 l’establiment	

d’objectius	a	diferents	terminis.	“Prendre	consciència	que	és	possible	canviar	les	coses	té	un	

gran	efecte”,	assegura	Jordi	Mir,	director	del	Centre	d’Estudis	sobre	Moviments	Socials	de	la	

Universitat	Pompeu	Fabra50.	A	diferència	de	l’efecte	desmobilitzador	dels	objectius	utòpics,	

les	 fites	 a	 curt	 i	 a	mitjà	 termini	 aporten	 el	 combustible	 per	mantenir	 l’entusiasme.	 En	 la	

mesura	del	possible,	es	requereix	que	les	accions	tinguin	un	efecte	transformador	immediat	

(si	s’atura	un	desnonament,	s’haurà	evitat	que	algú	perdi	la	casa).		

	

En	segon	lloc,	la	construcció	de	la	lluita	amb	un	peu	dins	les	institucions	i	un	altre	al	carrer.	

Enmig	del	debat	entre	 idealisme	 i	realpolitik,	 la	PAH	va	 tenir	molt	 clar	que	necessitava	el	

suport	de	les	institucions	per	aconseguir	canvis	reals	que	donessin	solucions	als	problemes	

existents,	i	alhora	que	els	canvis	havien	de	sorgir	des	de	baix	i	per	als	de	baix.	Va	haver	de	fer	

concessions	(com	acceptar	que	no	podia	aturar	tots	els	desnonaments	o	que	les	institucions	

limitessin	les	seves	propostes),	però	aquest	pragmatisme	moderat	és	precisament	el	que	li	

ha	permès	deixar	un	llegat	tangible	i	no	només	espiritual.	

	

Així	mateix,	aprofitant	l’impuls	del	15M	i	l’aparent	pèrdua	de	suports	al	bipartidisme,	es	van	

gestar	des	de	les	places	iniciatives	polítiques	amb	vocació	d’entrar	dins	les	institucions	per	

traslladar-hi	 les	 seves	 reivindicacions.	 Havent	 constatat	 la	 impossibilitat	 que	 els	 partits	

tradicionals	 abracessin	 les	 propostes	 expressades	 en	 les	 protestes,	 van	 sorgir	 diverses	

formacions	disposades	a	agafar	les	regnes	de	la	“nova	política”.		

                                                
48	 Pàg.	 51-52.	 MIR,	 Jordi	 (2016).	Movimientos	 sociales:	 construyendo	 democracia.	 5	 años	 de	 15M.	
Barcelona:	El	Viejo	Topo.	
49	Pàg.	24.	Ibidem.		
50	Pàg.	69.	Ibidem.  



 

 32	

Comencem	parlant	de	Podem.	A	principis	del	2013,	quan	ja	havia	passat	un	any	i	mig	de	les	

primeres	manifestacions,	molts	activistes	van	reflexionar	sobre	la	possibilitat	de	constituir-

se	en	un	partit	polític	que	capitalitzés	les	propostes	del	15M	i	que	lluités	contra	una	corrupció	

que	afectava	tant	la	dreta	com	l’esquerra	i	que	es	percebia	hereva	del	78.	L’objectiu	era,	en	

definitiva,	donar	forma	política	al	15M	sense	quedar-se	atrapat	en	els	vicis	de	les	dinàmiques	

polítiques	 tradicionals.	 D’aquí	 van	 néixer	 formacions	 com	 Primavera	 Europea,	 Escons	 en	

blanc,	Confederació	Pirata	i	Podem,	fundat	l’11	de	març	del	2014	i	que	va	donar	la	sorpresa	a	

les	eleccions	europees	del	mateix	any	irrompent	amb	cinc	diputats.	

	

Amb	 el	 mateix	 tarannà	 va	 néixer	 en	 l’espectre	 polític	 municipal	 Barcelona	 En	 Comú	

(originàriament	Guanyem	Barcelona)	el	26	de	juny	del	2014.	Poc	més	d’un	any	després,	el	

partit	guanyador	de	 l’alcaldia	de	Barcelona	impulsaria	en	l’àmbit	autonòmic	 la	coalició	En	

Comú	 Podem,	 formada	 per	 Iniciativa	 per	 Catalunya	 Verds,	 Esquerra	 Unida	 i	 Alternativa,	

Podem,	 Equo	 i	 Barcelona	 en	 Comú	 (els	 tres	 últims	 derivats	 del	 15M).	 També	 serviria	

d’inspiració	per	a	Ahora	Madrid	(impulsat	per	Podemos	i	Ganemos	Madrid)	que,	com	el	seu	

agermanat,	es	faria	amb	l’administració	de	la	capital	espanyola.	

	

En	fer	el	salt	institucional,	aquestes	formacions	es	van	separar	inevitablement	del	nucli	de	les	

protestes,	 però	 amb	 qui	 van	 voler	 marcar	 distància	 va	 ser	 respecte	 els	 partits	 polítics	

tradicionals.	Això	ho	van	fer	redactant	un	codi	ètic	i	incorporant	al	seu	programa	molts	dels	

principis	 i	 idees	del	15M,	com	ara	 llistes	obertes	a	 la	ciutadania	per	designar	candidats,	el	

rebuig	a	rebre	finançament	per	part	de	 la	banca,	 la	transparència	en	la	gestió	del	partit,	 la	

defensa	de	la	renda	mínima,	la	demanda	de	l’ús	de	l’impost	de	societats	per	evitar	retallades	

en	matèria	 social,	 etc.	 Partint	 de	 la	 consideració	 que	 els	partits	 tradicionals	havien	donat	

l’esquena	a	la	ciutadania	tolerant	situacions	legals	però	injustes,	la	seva	aposta	va	ser	intentar	

buscar	la	unió	entre	l’ètica	i	la	política	per	construir	una	nova	legalitat	més	legítima.		

	

No	correspon	a	aquest	estudi	analitzar	la	naturalesa	i	la	trajectòria	dels	partits	esmentats,	ni	

tampoc	el	rendiment	de	comptes	entre	les	seves	promeses	i	les	seves	actuacions,	però	sí	que	

és	 interessant	subratllar	el	seu	èxit	electoral	en	tant	que	posa	de	manifest	 la	demanda	per	

part	d’un	sector	de	la	ciutadania	d’una	opció	política	que	canalitzés	la	indignació	i	l’esperança	

del	15M.	En	el	seu	exemple,	o	en	la	seva	sort,	trobaran	moltes	explicacions	les	expressions	i	

demandes	de	les	mobilitzacions	del	futur.		
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Catalunya.	L’independentisme	com	a	motor	de	canvi	

	

“L’independentisme	 català	 és	 un	moviment	 social,	 no	 una	 confabulació	 política”,	 insisteix	

Castells51.	Si	bé,	com	en	la	majoria	de	processos	sobiranistes,	en	el	suport	en	la	independència	

cal	considerar	factors	com	la	identitat	nacional	i	els	càlculs	econòmics,	el	que	ha	transformat	

l’independentisme	 català	 en	 un	 moviment	 social	 de	 masses	 és	 molt	 més	 que	 això:	

l’oportunitat	de	trencar	amb	l’statu	quo	i,	en	concret,	amb	l’ordre	del	78.	

	

Malgrat	les	profundes	arrels	històriques	del	catalanisme	polític	i	del	sentiment	sobiranista,	

el	moviment	independentista	actual	és	bàsicament	hereu	de	l’independentisme	clàssic,	que	

té	uns	orígens	moderns	amb	la	creació	del	Partit	Socialista	d’Alliberació	Nacional	el	196852.	

Existeix,	doncs,	un	vincle	entre	la	llavor	postmaterialista	del	maig	del	68	i	les	reivindicacions	

nacionalistes	 de	Catalunya.	 És	 en	 aquest	 sentit,	 com	apuntava	Castells,	 que	 cal	 emmarcar	

l’independentisme	 com	 un	moviment	 social	 ampli	 i	 heterogeni,	 i	 no	 com	un	 estratagema	

polític	per	sostenir-se	en	el	poder	o	acumular	capital	electoral.		

	

En	 tot	 cas,	 el	 suport	 a	 la	 independència	 per	 part	 d’un	 percentatge	 ampli	 de	 la	 població	

catalana	és	un	fenomen	força	recent.	La	majoria	d’autors	coincideixen	a	situar-ne	com	a	punt	

de	referència	l’Estatut	d’autonomia.	Uns	assenyalen	l’any	200353	en	tant	que	es	va	començar	

a	gestar	i	que	va	aparèixer	la	CUP	com	a	nova	formació	independentista.	D’altres	avancen	més	

la	data,	 fins	a	 l’any	201054,	moment	en	què	el	Tribunal	Constitucional	va	 tombar	 l’Estatut	

malgrat	haver	estat	aprovat	pel	Congrés	i	ratificat	en	referèndum	a	Catalunya.	Així	mateix,	

durant	 la	 gestació	 de	 l’Estatut	 va	 sorgir	 la	 sèrie	 de	 consultes	 sobre	 la	 independència	 a	

diversos	municipis	catalans	entre	el	2009	i	el	2011,	que	van	començar	a	Arenys	de	Munt.	

	

A	partir	del	2010	el	creixement	del	suport	a	la	independència	esdevé	constant	i	es	convoca	la	

primera	manifestació	multitudinària	a	favor	del	dret	a	decidir.	Castells	n’ofereix	les	següents	

raons:	 “La	 irresponsabilitat	 socialista	 de	 proposar	 un	 Estatut	 i	 després	 retractar-se	 i,	

sobretot,	 el	 designi	 recentralitzador	 del	 Partit	 Popular	 i	 dels	 barons	 regionals,	 ha	

                                                
51	La	(im)possible	independència,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	25-07-2015.	
52	 Pàg.	 5.	 VILAREGUT,	 Ricard	 (2012).	El	moviment	 i	 la	 independència:	 claus	 per	 entendre	 el	 debat	
sobiranista	a	Catalunya.	Fundació	Betiko.	Anuari	2012.	
53	 Pàg.	 92.	 LÍNDEZ,	 Maria	 del	 Carme.	 (2013).	 Movilización	 en	 la	 sociedad	 catalana:	 aparición	 y	
pervivencia.	A	Clivatge.	Estudis	i	testimonis	sobre	el	conflicte	i	els	canvis	socials,	núm.	2.	
54	ABELLA,	Joan	D.	(2014).	La	revolta	sobiranista	catalana.	A	Anuari	del	conflicte	social	2013.	
Barcelona:	Universitat	de	Barcelona.  
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desencadenat	la	indignació	de	la	societat	civil,	que	s'ha	expressat	al	carrer	per	centenars	de	

milers,	 primer	 en	 defensa	 d'un	 Estatut	 que	 va	 néixer	 mort,	 i	 després	 com	 a	 afirmació	

il·lusionada	i	multicolor	d'una	utopia	independentista	a	la	qual	s'atribueixen	totes	les	virtuts,	

fins	i	tot	la	de	resoldre	la	crisi	econòmica”55.	Estem	parlant,	doncs,	d’un	esclat	d’indignació	

col·lectiva	vers	la	classe	política,	influït	també	pels	estralls	de	la		situació	econòmica,	i	amb	la	

mirada	posada	en	l’esperança	d’un	projecte	de	futur	emancipador.	

	

En	aquest	punt	entra	en	joc	el	que	en	la	 literatura	dels	moviments	socials	es	coneix	com	a	

estructura	d’oportunitats	polítiques.	“La	gent	participa	en	accions	col·lectives	com	a	resposta	

a	un	canvi	en	la	pauta	d’oportunitats	o	restriccions	polítiques	i,	mitjançant	l’acció	col·lectiva,	

genera	noves	oportunitats	que	seran	aprofitades	per	altres	en	cicles	de	protesta	cada	vegada	

més	grans”56,	argumenta	el	sociòleg	Sidney	Tarrow.		

	

En	el	cas	de	 l’independentisme	català,	 i	seguint	 l’eix	traçat	pel	politòleg	Ricard	Vilaregut57,	

l’acció	col·lectiva	del	moviment	s’inscriu	en	tres	oportunitats	polítiques	principals.	En	primer	

lloc,	l’aprovació	i	posterior	impugnació	de	l’Estatut	de	Catalunya.	A	partir	d’aquí	es	comença	

a	gestar	el	concepte	de	dret	a	decidir,	que	prendrà	força	amb	la	suspensió	de	lleis	aprovades	

al	Parlament	per	part	del	Tribunal	Constitucional,	com	ara	la	Llei	de	Pobresa	Energètica.	En	

segon	lloc,	la	tendència	recentralitzadora	amb	mesures	com	la	Llei	Wert.	Per	últim,	la	crisi	

econòmica,	que	empeny	la	demanda	de	la	hisenda	pròpia	i	del	pacte	fiscal	i	que,	en	veure’s	

frustrada,	s’acaba	convertint	en	la	reivindicació	d’un	Estat	propi.	

	

El	fet	que	la	irrupció	independentista	s’hagi	produït	justament	en	aquests	anys	porta	molts	

analistes	 a	 pensar	 que	 la	 dinàmica	 de	 la	 crisi	 econòmica	 ha	 estat	 un	 factor	 decisiu	 en	 la	

mobilització58.	De	fet,	diversos	autors	estableixen	una	relació	directa	entre	el	declivi	de	les	

classes	mitjanes	i	l’ascens	de	l’independentisme59.	En	aquest	punt	el	moviment	conflueix	amb	

el	15M,	ja	que	ambdós	estan	profundament	vinculats	a	la	crisi	econòmica	i	es	presenten	com	

una	 manera	 de	 renovar	 la	 classe	 política,	 desprestigiada	 en	 l’àmbit	 global.	 També	

                                                
55	La	(im)possible	independència,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	25-07-2015.	
56	TARROW,	Sidney	(1997).	El	poder	en	movimiento.	Los	movimientos	sociales,	la	acción	colectiva	y	la	
política.	Madrid:	Alianza	Editorial.		
57	Pàg.	9-10.	VILAREGUT,	Ricard	(2012).	El	moviment	i	la	independència:	claus	per	entendre	el	debat	
sobiranista	a	Catalunya.	Fundació	Betiko.	Anuari	2012.	
58	Pàg.	398.	Citats	per	BLADÉ,	Teresa.	El	moviment	independentista	català,	més	enllà	de	la	identitat	i	els	
càlculs	econòmics.	A	Anuari	del	conflicte	social	2014.	Barcelona:	Universitat	de	Barcelona.	
59	Pàg.	406.	Citats	per	Ibidem. 
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comparteixen	el	2012	com	a	data	clau:	es	produeixen	les	vagues	generals	del	29	de	març	i	el	

14	 de	 novembre,	 i	 l’11	 de	 setembre	 té	 lloc	 la	 primera	 gran	manifestació,	 convocada	 per	

l’Assemblea	 Nacional	 Catalana	 sota	 el	 lema	 “Catalunya,	 nou	 Estat	 d’Europa”.	 A	 partir	

d’aleshores,	segons	l’historiador	Xavier	Casals,	s’inicia	una	dinàmica	de	grans	mobilitzacions	

en	 torn	 a	 la	 “sacralització	 del	 poble”	 com	 a	 depositari	 de	 la	 sobirania	 i	 la	 demanda	 d’un	

referèndum	perquè	el	poble	decideixi	el	futur	polític	de	Catalunya60.	

	

La	crisi	econòmica,	doncs,	suposa	un	accelerador	de	 la	crisi	política	 i	posa	al	descobert	 les	

esquerdes	del	 sistema	espanyol	en	el	 seu	conjunt.	Això	revitalitza	xarxes	 i	organitzacions,	

abans	 minoritàries,	 que	 difonen	 esquemes	 interpretatius	 nous	 i	 que	 representen	 una	

voluntat	 de	 trencar	 amb	 l’statu	 quo61.	 És	 a	 través	 d’aquest	 nou	 marc	 rupturista	 que	

l’independentisme	s’ha	expandit	molt	més	enllà	dels	cercles	nacionalistes	tradicionals	 i	ha	

interactuat	 amb	 altres	 moviments	 socials.	 “La	 independència	 deixa	 de	 ser	 un	 fi	 al	 qual	

s’accedeix	 mitjançant	 un	 gradualisme	 reivindicatiu,	 ja	 que	 amb	 la	 crisi	 econòmica	 es	

converteix	en	una	via	per	mantenir	un	Estat	del	benestar	sòlid”,	apunta	Casals62.	Més	que	de	

sentiments	i	d’identitats,	els	discursos	independentistes	parlen	de	presa	de	decisions	en	tots	

els	àmbits	de	la	governança.	

	

En	termes	del	sociòleg	Salvador	Aguilar,	la	crisi	ha	reactivat	dos	clivatges63.	D’una	banda,	el	

clivatge	 transicional,	 que	 assenyala	 “l’origen	de	 l’actual	 societat	 política	 en	un	poc	definit	

pacte	 transicional	 forçosament	 incomplet,	 precari	 i	 farcit	 d’ambigüitats”.	 I,	 de	 l’altra,	 el	

clivatge	 postmaterial,	 que	 posa	 l’èmfasi	 en	 les	 demandes	 de	 major	 autonomia,	

democratització	i	emancipació	respecte	els	sistemes	d’explotació	i	opressió.		

	

De	la	mateixa	manera	que	els	indignats	per	a	l’esquerra	espanyola,	l’independentisme	s’ha	

convertit	per	a	bona	part	de	 la	societat	catalana	en	un	moviment	catalitzador	del	desig	de	

democratització	 i	 canvi	 social.	 L’entusiasme	 per	 construir	 unes	 noves	 institucions,	 més	

                                                
60	 Pàg.	 292.	 CASALS,	 Xavier	 (2015).	 La	 Cataluña	 emergente.	 Secesionismo	 y	 dinámicas	 populistas	
europeas.	 Dins	 Procesando	 el	 “procés”:	 sobre	 la	 ola	 independentista	 catalana.	 A	Tiempo	 Devorado.	
Revista	de	Historia	Actual,	núm.	3,	desembre	2015.	
61	Pàg.	405.	BLADÉ,	Teresa.	El	moviment	independentista	català,	més	enllà	de	la	identitat	i	els	càlculs	
econòmics.	A	Anuari	del	conflicte	social	2014.	Barcelona:	Universitat	de	Barcelona.		
62	 Pàg.	 295.	 CASALS,	 Xavier	 (2015).	 La	 Cataluña	 emergente.	 Secesionismo	 y	 dinámicas	 populistas	
europeas.	 Dins	 Procesando	 el	 “procés”:	 sobre	 la	 ola	 independentista	 catalana.	 A	 Tiempo	 Devorado.	
Revista	de	Historia	Actual,	núm.	3,	desembre	2015. 
63	Pàg.	217-218.	AGUILAR,	Salvador	(2011).	La	teoría	de	los	clivajes	y	el	conflicto	social	moderno.	A	
IBARRA,	P.	i	CORTINA,	M.	Recuperando	la	radicalidad.	Barcelona:	Hacer.	
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participatives	 i	 democràtiques,	 i	 empoderar	 una	 nova	 societat,	 més	 conscienciada	 i	

polititzada,	 ha	 pres	 forma,	 en	 el	 cas	 català,	 en	 l’anhel	 de	 construir	 una	 República	 on	 fer	

possible	aquesta	nova	societat	 i	aquesta	nova	manera	de	fer	política,	un	cop	constatada	la	

impossibilitat	de	dur-la	a	terme	dins	el	marc	espanyol.	El	periodista	 i	exdiputat	de	 la	CUP,	

Antonio	Baños,	ho	explica	així	a	La	rebel·lió	catalana:	“Estat	propi	volia	dir	poder	ciutadà,	

separació	de	poders	i	lluita	contra	la	corrupció”64.	Per	això,	constata,	“l’independentisme	és	

tant	un	moviment	secessionista	com	un	procés	‘destituent/constituent’”65.		

	

A	diferència	del	15M,	 l’independentisme	ha	defugit	 les	polèmiques	de	 la	concreció	política	

perquè	 sempre	 ha	 entès	 que	 la	 materialització	 dels	 seus	 anhels	 havia	 de	 passar	

necessàriament	 pel	 Parlament.	 Això	 no	 vol	 dir	 que	 el	 sobiranisme	 s’hagi	 escapat	 de	 la	

controvèrsia.	 En	 donen	 fe	 les	 múltiples	 sensibilitats	 dins	 el	 moviment:	 des	 de	 l’esquerra	

anticapitalista	de	la	CUP	(que	compta	amb	la	simpatia	dels	indignats)	fins	a	la	centre-dreta	

del	PDeCAT,	passant	per	l’esquerra	moderada	d’ERC.	La	qüestió	no	rau	a	transformar-se	o	no	

en	 opció	 política,	 sinó	 en	 com	 traslladar	 les	 reivindicacions	de	 la	 ciutadania	 a	 la	 política,	

sobretot	tenint	en	compte	que	no	encaixen	dins	el	marc	actual	de	la	legalitat	espanyola.		

	

L’independentisme	pot	estar	orgullós	que	el	carrer	sempre	hagi	anat	un	pas	per	endavant	de	

la	política.	L’executiu	d’Artur	Mas	va	fer	una	aposta	per	abraçar	el	moviment	independentista	

després	de	 la	multitudinària	Diada	del	2012	 i,	des	de	 llavors,	els	 successius	governs	 l’han	

guiat,	però	ni	el	van	crear	ni	mai	l’han	controlat.	És	la	base	social	de	l’independentisme	la	que	

ha	empès	els	governs	a	moure’s	i	no	a	l’inrevés.	

	

A	partir	d’aquí	es	produeix	el	que	Castells	anomena	“la	fusió	entre	moviment	i	política	en	un	

projecte	 rupturista”66.	 La	màxima	 expressió	 d’aquest	 procés	 de	 trencament	 arriba	 amb	 el	

referèndum	de	l’1	d’octubre	del	2017,	combatut	per	l’Estat	a	través	de	la	repressió	policial	el	

dia	de	 la	votació	(valent-se	del	monopoli	de	 la	violència)	 i	 la	seva	posterior	judicialització,	

amb	bona	part	de	la	cúpula	de	líders	independentistes	en	presó	preventiva	i	a	l’exili.		

	

Era	legal	convocar	un	referèndum	d’autodeterminació	a	Catalunya?	No	segons	la	Constitució	

espanyola.	Però	era	legítim?	“L’experiència	història	diu	que	quan	l’àmplia	majoria	d’un	poble	

pensa	en	contradicció	amb	la	Constitució,	és	aquesta	la	que	canvia,	si	no	és	que	s’imposa	una	

                                                
64	Pàg.	49-50.	BAÑOS,	Antonio	(2013).	La	rebel·lió	catalana.	Barcelona:	La	Butxaca.	
65	Ibidem	
66	La	(im)possible	independència,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	25-07-2015.	
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dictadura,	quelcom	socialment	inviable”67,	assegura	Castells.	A	Catalunya,	la	celebració	d’un	

referèndum	compta	amb	el	 suport	del	80%	de	 la	població	 i	d’una	varietat	molt	àmplia	de	

sectors	socials.	Però,	tal	com	afegeix	el	sociòleg,	“la	més	gran	paradoxa	és	que	els	que	acusen	

i	bloquegen	una	solució	dialogada	són	els	que	s’encasellen	en	l’essència	de	‘la	España	grande	

y	libre’”68.	

En	aquesta	conjuntura	en	què	 l’independentisme	no	està	disposat	a	esperar	un	eventual	 i	

improbable	canvi	d’equilibris	en	el	govern	espanyol,	la	desobediència	civil	pacífica	es	torna	a	

erigir	 com	 un	 mètode	 legitimat	 pel	 moviment	 social.	 Tot	 i	 que	 el	 15M	 i	 les	 formacions	

polítiques	que	formen	part	dels	comuns	sempre	han	rebutjat	la	unilateralitat	propugnada	per	

alguns	sectors	independentistes,	els	indignats	han	bastit	bona	part	de	la	seva	legitimitat	en	

la	desobediència	com	a	forma	de	resistència.	“Si	la	desobediència	és	una	eina	 legítima	per	

lluitar	contra	els	abusos	de	la	banca	o	el	gran	capital,	també	ho	ha	de	ser	per	lluitar	contra	els	

abusos	 d’un	Estat	 espanyol	 que	 no	 reconeix	 el	 dret	 a	 l’autodeterminació”,	 defensa	 el	

periodista	 Roger	 Palà69.	 En	 un	 context	 més	 ampli,	 Mir	 convida	 a	 reflexionar	 sobre	 si	 “la	

desobediència	civil	no	violenta	és	un	atac	a	la	democràcia	o	bé	un	intent	per	aprofundir-la”70.	

Un	cop	es	constata	que	no	totes	les	lleis	són	justes	i	que	no	tot	allò	il·legal	és	il·legítim,	s’obre	

la	 bretxa	 de	 canvi	 en	 què	 el	moviment	 intenta	 actuar	 per	 canviar	 les	 lleis	 que	 considera	

injustes	 i	 intentar	 fer	 legal	 allò	 que	 creu	que	 és	 legítim.	 Però	 si	 el	 canvi	 dins	 la	 llei	 no	 és	

possible,	al	moviment,	només	li	queda	desobeir	per	intentar	aconseguir	els	seus	propòsits.	

Ara	bé,	la	professora	de	Filosofia	del	Dret	María	Eugenia	R.	Palop	alerta	que,	segons	la	lògica	

del	Partit	Popular	(i	en	la	línia	dels	governs	que	han	reprimit		les	mobilitzacions	des	del	maig	

del	68	 fins	a	 l’actualitat),	 “els	desobedients	són	percebuts	com	a	éssers	aïllats,	 arrogants	 i	

narcisistes	que	amenacen	la	seguretat	nacional	per	motius	capritxosos”71.	La	resistència	no	

s’entén,	doncs,	com	una	manera	pacífica	de	canalitzar	preocupacions	i	inquietuds	socials,	sinó	

com	un	desafiament	obert	a	l’Estat	amb	l’objectiu	esfondrar-ne	les	bases.	

                                                
67	Ibidem.	
68	Ibidem.	
69	El	procés	existeix	i	l’independentisme	és	un	moviment	de	masses	però...	I	ara	què?,	Roger	Palà.	Publicat	
a	Crític,	12-09-2016.	
70	En	defensa	del	dret	a	la	desobediència	civil,	Jordi	Mir.	Publicat	a	Crític,	26-11-2017.	
71	Catalunya:	legalismo	autoritario	y	desobediencia	civil,	María	Eugenia	R.	Palop.	Publicat	a	Eldiario.es,	
27-09-2017. 
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Però	es	pot	viure	d’esquena	a	 la	desobediència	civil	no	violenta	si	aquesta	s’instal·la	en	 la	

realitat	social	i,	fins	i	tot,	en	la	realitat	política	del	país?	No	hi	ha	manera	de	reconèixer	dins	

el	 sistema	 la	 desobediència	 com	 a	 mitjà	 pacífic	 i	 legítim	 de	 protesta?	 Hi	 reflexiona	

àmpliament	 el	 filòsof	 Jürgen	 Habermas,	 que	 considera	 que	 “tot	 Estat	 democràtic	 de	 dret	

hauria	 d’entendre	que	 la	 desobediència	 davant	 una	 violació	 de	drets	orquestrada	des	del	

sistema,	i	una	vegada	clausurada	qualsevol	possibilitat	d’acció	legal,	és	una	part	necessària	

de	 la	 cultura	democràtica.	No	només	perquè,	a	diferència	de	 la	 comissió	d’un	delicte,	 està	

moralment	fundada,	sinó	perquè	apel·la	als	fonaments	mateixos	de	l’ordre	constitucional”72.	

A	més,	Habermas	troba	“completament	extemporani	dir	que	un	acte	és	il·legítim	simplement	

perquè	 existeix	 una	 norma	 que	 el	 prohibeix”73,	 donat	 que	 els	 sistemes	 democràtics	 no	

construeixen	la	seva	legitimitat	exclusivament	sobre	l’obediència	a	les	seves	lleis.	

Per	tot	plegat,	el	pensador	alemany	està	convençut	que	el	sistema	ha	d’esforçar-se	per	donar	

cabuda	 a	 aquest	 tipus	 de	 resistència	 pacífica.	 “Si	 volem	 ciutadans	 conscients	 i	 racionals	

perquè	legitimin	els	processos	 legals	amb	el	seu	vot,	hem	d’assumir	que	aquests	mateixos	

ciutadans	sotmetin	el	poder	polític	a	un	curós	escrutini	i	a	una	permanent	revisió;	que	puguin	

legitimar-lo	o	deslegitimar-lo,	 i	que	desobeeixin	o	es	resisteixin	quan	aquest	poder	 imposi	

per	la	força	una	legalitat	bruta	i	despullada”74,	defensa.	En	la	mateixa	línia,	Mir	creu	que	“una	

societat	que	es	vol	democràtica	hauria	de	veure	la	desobediència	civil	com	una	mostra	d’un	

profund	malestar	que	cal	afrontar	i	resoldre	més	enllà	dels	vots,	les	majories	i	les	minories”75.	

La	desobediència	civil,	també	recorda	Palop,	no	es	tracta	d’un	atac	a	l’ordre	constitucional,	

sinó	més	aviat	d’una	manera	de	“resistir	al	seu	desmantellament	 institucional”76.	Per	tant,	

més	 que	 un	 obstacle	 a	 combatre,	 aquests	 autors	 conviden	 a	 veure	 la	 desobediència	 civil	

pacífica	com	una	eina	de	diagnosi	de	problemes	socials	per	trobar-hi	solucions	des	de	baix	

que	contribueixin	al	mateix	temps	a	l’exercici	de	la	democràcia.	

	

Compartint	aquesta	perspectiva,	amplis	sectors	civils	de	Catalunya	i	de	l’Estat	espanyol	han	

vist	en	l’esclafament	polític,	policial	i	judicial	de	l’independentisme	una	alerta	a	una	possible	

regressió	 general	 dels	drets	 i	 de	 les	 llibertats	 civils.	 Sense	 entrar	 a	 qüestionar	o	 fins	 i	 tot	

                                                
72	 HABERMAS,	 Jürgen	 (1988).	 La	 desobediencia	 civil.	 Piedra	 de	 toque	 del	 Estado	 democrático	 de	
derecho.	A	Ensayos	políticos.	Barcelona:	Península.	
73	Ibidem	
74	Ibidem	
75	En	defensa	del	dret	a	la	desobediència	civil,	Jordi	Mir.	Publicat	a	Crític,	26-11-2017.	
76	Catalunya:	legalismo	autoritario	y	desobediencia	civil,	María	Eugenia	R.	Palop.	Publicat	a	Eldiario.es,	
27-09-2017. 
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qüestionant	 la	 legalitat	 o	 la	 idoneïtat	 de	 convocar	 un	 referèndum,	 han	 criticat	 la	 manca	

d’oferta	de	diàleg	o	negociació	política	i	la	resposta	repressiva	com	una	nova	evidència	de	la	

necessitat	de	qüestionar	les	bases	de	l’Estat.	L’esquerra	espanyola	no	ha	abanderat	un	nou	

cicle	de	protestes,	però	el	15M	podria	tenir	aquí	un	nínxol	per	tornar	a	fer	valer	 les	seves	

demandes	 de	 regeneració	 democràtica	 en	 un	 context	 en	 què,	 enlloc	 d’avançar	 cap	 a	 una	

democràcia	participativa,	s’alerta	d’un	retorn	a	un	“legalisme	autoritari”77.	

	

A	hores	d’ara	 l’independentisme	català	és,	d’entre	 tots	els	 casos	analitzats,	 el	que	segueix	

plenament	actiu	com	a	moviment	social	i	el	que	gaudeix	de	més	possibilitats	reals	de	canvi.	

Continua	situat	en	el	que	Tarrow	anomena	cicle	de	protesta,	és	a	dir,	“una	fase	d’intensificació	

dels	conflictes	i	de	la	confrontació	en	el	sistema	social,	que	inclou	una	ràpida	difusió	de	l’acció	

col·lectiva	 dels	 sectors	més	mobilitzats	 als	menys	mobilitzats	 (...)	 que	 pot	 acabar	 amb	 la	

reforma,	la	repressió	o,	de	vegades,	la	revolució”78.	És	difícil	saber	si	es	podrà	mantenir	de	

manera	factible	la	unitat	en	el	si	del	moviment	exhibida	en	la	vaga	general	del	3	d’octubre	del	

2017	 i	 en	manifestacions	 transversals	 com	 la	 del	 15	d’abril	 del	 2018.	 Tampoc	no	 és	 fàcil	

discernir	si	existeix	un	perill	d’esgotament	pel	que	fa	a	la	mobilització,	tenint	en	compte	les	

dificultats	de	mantenir	protestes	intenses	i	sostingudes	en	el	temps	o	convocar	noves	vagues	

generals	en	un	delicat	 context	econòmic.	Les	mobilitzacions	dels	darrers	mesos,	però,	 fan	

pensar	que	el	moviment	està	preparat	per	continuar	fent	presents	les	seves	reivindicacions.	

	

De	la	mateixa	manera	que	el	món	àrab	depenia	de	la	sort	de	la	primavera	egípcia,	una	part	

significativa	de	l’acció	social	espanyola	depèn	de	l’impacte	de	l’independentisme	català.	Com	

a	moviment	rupturista,	representa	una	oportunitat	per	marcar	un	punt	de	no	retorn	respecte	

l’ordre	del	78	i	construir	aquell	projecte	compartit	de	democràcia	més	real	i	participativa.	És	

per	això	que	Catalunya	s’ha	convertit	en	el	laboratori	polític	d’una	Espanya	que	ha	viscut	amb	

decepció	 l’esgotament	 del	 15M	 i	 les	 dificultats	 per	 canviar	 les	 forces	del	 govern	 estatal.	 I	

potser	també	el	d’una	Europa	en	què	les	ànsies	de	renovació	democràtica	s’han	canalitzat	en	

alguns	sectors	a	través	de	 l’auge	de	moviments	 i	partits	propers	a	 l’extrema	dreta	 i	a	vells	

fantasmes	com	el	feixisme,	l’ultranacionalisme	i	la	xenofòbia.		

 
 
 

                                                
77	Ibidem	
78	TARROW,	Sidney	(1997).	El	poder	en	movimiento.	Los	movimientos	sociales,	la	acción	colectiva	y	la	
política.	Madrid:	Alianza	Editorial.		
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Conclusions.	Deu	lliçons	de	maig		

	

El	1968	s'erigeix	com	a	mite	i	símbol	d'un	any	rebel	que	va	afectar,	amb	matisos	particulars	

però	amb	un	rerefons	col·lectiu,	societats	d’arreu	del	planeta.	Plens	d'eufòria	guerrillera	però	

sovint	sense	projectes	sòlids,	 les	protestes	del	68,	que	tenien	com	a	denominador	comú	el	

protagonisme	 dels	 joves	 i	 el	 rebuig	 a	 les	 múltiples	 dimensions	 de	 l'autoritat,	 van	

experimentar	 el	 fracàs	 més	 immediat.	 L'historiador	 Eric	 Hobsbawm	 l’anomena	 “un	 any	

inoblidable”79;	Pierre	Nora	s’hi	refereix	com	"l'impossible	histoire	de	Mai"80,	un	esdeveniment	

imprevisible	que	va	suposar	un	retorn	al	statu	quo.		

	

No	obstant	això,	negar	el	fracàs	de	la	dècada	del	68	des	d'una	òptica	resultadista	és	tan	erroni	

com	negar	el	 seu	 impacte	posterior.	Més	enllà	de	 la	mort	política	de	 les	 revolucions	en	 la	

França	 de	 Charles	 de	Gaulle,	 en	 els	 EUA	 de	 Richard	Nixon,	 en	 la	 Txecoslovàquia	

"normalitzada"	de	Gustáv	Husák,	en	el	Mèxic	de	Gustavo	Díaz	Ordaz,	i	en	tants	altres	llocs	que	

havien	participat	de	la	revolta,	les	ànimes	del	68	van	seguir	vivint	adoptant	formes	diferents.	

Cinquanta	anys	després,	sentim	encara	la	necessitat	o	la	inquietud	de	repensar	l'herència	dels	

maigs	d'ahir	per	entendre	millor	les	mobilitzacions	d'avui,	especialment	les	que	van	irrompre	

en	l’esfera	global	a	partir	del	2010.	De	manera	sintètica,	presento	a	continuació	una	anàlisi	

comparativa,	 a	 través	 de	 deu	 elements,	 que	 penso	 que	 poden	 ajudar	 a	 entendre	 com	 es	

relacionen	aquests	dos	cicles	de	mobilització,	com	ha	evolucionat	l’acció	social	en	tot	aquest	

temps	i	en	quins	aspectes	han	canviat	els	mètodes	de	protesta,	els	subjectes	que	els	duen	a	

terme	 i	 les	 seves	 reivindicacions.	 En	 altres	 paraules,	 deu	 lliçons	 que	 els	 diferents	modes	

d’acció	col·lectiva	poden	extreure	en	l’actualitat	d'aquell	1968	en	què	tot	semblava	possible.	

	

1.	De	la	crisi	de	l'imperialisme	a	la	crisi	del	sistema.	"Estem	davant	d’una	de	les	crisis	més	

profundes	 que	 hagi	 conegut	 la	 civilització"81,	 va	 afirmar	André	Malraux	en	 un	 dels	 seus	

discursos	 electorals.	 Malgrat	 aquesta	 afirmació	 severa,	 l'escriptor	 i	 Ministre	 de	 Cultura	

francès	 no	 exagerava	 en	 parlar	 l’any	 1968	 d’una	 crisi	 profunda	 de	 règim	 tant	 en	 el	 bloc	

capitalista	com	en	el	bloc	socialista.		

	

                                                
79	HOBSBAWM,	Eric	(2012).	Historia	del	siglo	XX.	Barcelona:	Crítica.	
80	Pàg.	226.	NORA,	Pierre	(1974).	Le	retour	de	l’événement.	A	Faire	de	l’histoire	:	nouveaux	problèmes.	
París:	Gallimard.	
81	 Pàg.	 39.	Citat	 per	 GLUCKSMANN,	 André	 i	 Raphael	 (2008).	Mayo	 del	 68:	 subversión	 permanente.	
Barcelona:	Taurus.	
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D'una	banda,	la	promesa	de	felicitat	de	la	democràcia	capitalista	va	xocar	amb	una	realitat	

ben	allunyada	d’aquest	 ideal,	malmesa	per	un	sistema	universitari	caduc,	unes	estructures	

familiars	rígides,	uns	patrons	de	comportament	arrelats	en	la	hipocresia	i	en	la	doble	moral,	

la	discriminació	a	les	dones	i	a	les	minories	com	la	població	negra,	etc.	L'auge	econòmic	dels	

Trenta	Gloriosos	no	havia	mitigat	 l'extraordinària	 crisi	 cultural,	 política	 i	 social	 que	 es	 va	

rebel·lar,	no	contra	una	situació	en	concret,	sinó	contra	les	arrels	de	tot	un	sistema.	De	l’altra,	

a	l'Europa	Central	i	de	l'Est	la	idea	del	futur	radiant	del	comunisme	també	s'havia	desplomat	

com	un	castell	de	cartes	i	la	URSS	havia	deixat	palesa	la	impossibilitat	d'implantar	reformes	

amb	 l'aixafament	 militar	 de	 la	 revolta	 hongaresa	 del	 1956,	 les	 amenaces	 de	 repetir	 la	

intervenció	el	mateix	any	amb	l'octubre	polonès	i	la	final	entrada	dels	tancs	a	Txecoslovàquia	

per	dissoldre	la	primavera	de	Praga.		

	

En	aquesta	olla	en	ebullició	les	societats	civils	d'uns	i	altres	països	es	van	aixecar	per	negar-

se	 a	 acceptar	 el	món	 en	 què	 vivien	 com	 l'únic	 possible.	 En	una	 entrevista	 a	Le	Monde,	 el	

periodista	 polonès	 Adam	Michnik,	 ho	 sintetitzava	 així:	 "Els	 lemes	 que	 es	 reivindicaven	 a	

la	Sorbona	o	 a	Berlín	Oest	 estaven	dirigits	 contra	 el	 capitalisme,	 la	 societat	 de	 consum,	 la	

democràcia	 burgesa	 i	 també	 contra	 els	 EUA	 i	 la	 guerra	 del	 Vietnam.	 Per	 a	 nosaltres,	 es	

tractava	d’una	lluita	per	la	llibertat	en	la	cultura,	en	les	ciències,	en	la	memòria	històrica,	per	

la	 democràcia	 parlamentària	 i,	 en	 fi,	 especialment	 visible	 a	 Txecoslovàquia,	 contra	

l'imperialisme	soviètic"82.	

	

D'una	manera	paral·lela,	la	generació	del	2010	es	va	rebel·lar	contra	el	sistema	establert	a	

partir	de	l'esclat	de	la	crisi	econòmica.	Adaptant	les	reivindicacions	a	cada	context	particular,	

els	 manifestants	 van	 protestar	 contra	 la	 degradació	 de	 les	 condicions	 de	 vida	 i	 de	 les	

llibertats,	la	delegació	de	la	presa	de	decisions	en	actors	econòmics	al	marge	de	la	ciutadania,	

la	corrupció	i	la	falta	de	transparència	dins	les	estructures	i	els	mecanismes	de	participació,	

el	blindat	dels	privilegis	de	la	classe	dirigent,	la	mercantilització	dels	drets	socials,	etc.	

	

En	 societats	 democràtiques	 com	 Islàndia,	 Grècia,	 Espanya,	 Portugal,	 Itàlia	 i	 els	 EUA,	 els	

manifestants	van	reclamar	una	democràcia	més	directa,	més	real	 i	més	participativa,	en	la	

qual	la	societat	civil	tingués	un	pes	major	en	la	presa	de	decisions.	En	règims	no	democràtics	

com	les	dictadures	àrabs	a	Tunísia,	Egipte,	Líbia,	Síria	i	el	Iemen,	l'èmfasi	es	va	situar	en	la	

                                                
82	En	Pologne,	1968	a	vu	la	victoire	d’une	politique	extrêmement	chauviniste,	xénophobe	et	autoritaire.	
Entrevista	de	Celia	Chauffour	a	Adam	Michnik	publicada	a	Le	Monde,	25-03-2008.	
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demanda	d'una	transició	democràtica	 i	en	 la	protecció	dels	drets	humans	sistemàticament	

vulnerats.	Tots	els	casos	comparteixen	una	voluntat	rupturista:	a	Espanya,	per	exemple,	es	

volia	trencar	amb	l’ordre	del	78;	a	Egipte,	amb	els	30	anys	de	la	dictadura	de	Hosni	Mubàrak.	

	

Davant	la	pèrdua	de	legitimitat	del	concepte	d'autoritat	del	68,	els	indignats	van	assenyalar	

la	pèrdua	de	legitimitat	de	les	estructures	polítiques	tradicionals.	Del	"Prohibit	prohibir"	van	

passar	a	eslògans	com	"No	ens	representen"	o	"No	som	mercaderies	en	mans	de	polítics	 i	

banquers",	que	van	posar	de	manifest	la	desafecció	cap	a	les	institucions	i	la	classe	política	

com	 la	nova	malaltia	 del	 sistema	 global	 actual.	A	 Catalunya,	 com	apunta	Castells,	 "la	 crisi	

econòmica	 i	 de	 legitimitat	 política,	 juntament	 amb	 la	 humiliació	 de	 la	pròpia	 identitat,	 va	

portar	cap	al	més	gran	sentiment	independentista	de	la	història	contemporània"83.	

	

2.	Les	revolucions	també	van	d'emocions.	"La	insurrecció	no	comença	amb	un	programa	

ni	amb	una	estratègia	política"84,	prossegueix	el	sociòleg.	Això	podrà	venir	a	posteriori	i,	en	

tot	cas,	la	identificació	entre	el	nucli	de	les	protestes	i	la	seva	traducció	política	no	serà	mai	

completa.	I	és	que	una	part	de	la	mobilització	també	s'explica	per	causes	emocionals:	perquè	

es	produeixi	una	transformació	en	el	si	de	la	societat,	cal	que	es	doni	abans	una	transformació	

en	el	si	dels	seus	individus.	

	

Es	tracta	d'un	esquema	que	es	repeteix	en	totes	les	mobilitzacions.	Segons	la	teoria	de	l'acció	

col·lectiva85,	una	 situació	 percebuda	 com	a	 injusta	 i	 sobre	 la	 qual	 l'individu	no	 té	 control,	

genera	 un	 sentiment	 d'ansietat	 amb	 un	 efecte	 paralitzant.	 Ara	 bé,	 si	 a	 aquesta	 emoció	

negativa,	se	li	afegeix	una	altra	de	negativa,	com	la	ira,	l'ansietat	pot	superar-se	i	transformar-

se	en	comportament	sociopolític.	Un	cop	aparcada	la	por,	l'entusiasme	empeny	a	mobilitzar-

se	per	un	objectiu	comú	i	l'esperança	anticipa	la	recompensa	de	l'acció	arriscada.	En	aquest	

procés	és	fonamental	la	comunicació,	ja	que,	si	molts	individus	se	senten	humiliats,	ignorats	

o	mal	representats,	estaran	més	predisposats	a	passar	de	l'emoció	a	l'acció.		

	

Això	 contribueix	 a	 explicar	 l'aparent	 passivitat	 en	 la	 qual	 vivien	 immerses	 les	 diverses	

societats	abans	del	1968	i	del	2010,	i	per	què	nombroses	mobilitzacions	van	esclatar	arreu	

                                                
83	Cataluña,	¿revolución	tranquila?,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	15-09-2012.	
84	Pàg.	34.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
85	Pàg.	35-36.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	
la	era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	Pàg.	291	JASPER,	James	M.	(2011).	Emotions	and	social	
movements:	twenty	years	of	theory	and	research.	A	Annual	Review	of	Sociology,	núm.	37.	
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del	món	de	manera	espontània	i	sincrònica.	També	resulta	útil	el	concepte	alemany	Zeitgeist,	

que	es	pot	traduir	per	esperit	dels	temps	i	que	apel·la	a	les	creences,	les	idees	i	la	idiosincràsia	

col·lectiva	 d'una	 era	 determinada.	 Explicat	 en	 aquests	 termes,	

els	seixantavuitistes	compartien	 un	Zeitgeist	que	 s'oposava	 a	 l'autoritat	 i	 que	 va	 calar	 foc	

davant	 la	 identificació	col·lectiva	d'agents	 responsables	com	 la	guerra	del	Vietnam.	Per	 la	

seva	banda,	la	ciutadania	del	2010	es	va	rebel·lar	davant	les	degradacions	dels	drets	socials	

derivades	 del	 capitalisme	 financer,	 unida	 per	 un	 esperit	 comú	 de	 desafecció	 cap	 a	 unes	

institucions	 que	 ja	 no	 la	 representaven.	A	més,	el	 fet	 de	 tenir	 constància	 de	 revoltes	 amb	

característiques	similars	a	altres	països	del	món	va	generar	un	sentiment	de	solidaritat	entre	

les	comunitats	i	va	augmentar	el	compromís	amb	la	lluita	pròpia.	

	

3.	La	conjuntura	socioeconòmica	no	és	una	qüestió	menor.	Lluny	de	l'entorn	general	de	

seguretat,	desenvolupament	i	oportunitats	del	1968,	els	joves	del	segle	XXI	s'han	enfrontat	

per	 primera	 vegada	 a	 una	 situació	 de	mobilitat	 descendent	 després	 de	 l'esclat	 de	 la	 crisi	

global	del	2007-2008.	En	lloc	de	topar	amb	una	moral	rígida,	ho	han	fet	amb	la	paradoxa	que,	

malgrat	estar	acadèmicament	millor	preparats	que	els	 seus	pares,	no	poden	aspirar	a	uns	

millors	 nivells	 de	 vida.	 De	 fet,	 alguns	 sociòlegs	 els	 bategen	 com	 la	 generació	in86:	in-

ternautes	in-dignats	 davant	 un	 sistema	 que	 els	 condemna	 a	 la	in-estabilitat.	 Dels	 joves	

reprimits	del	68	passem	als	frustrats	i	indignats	del	segle	XXI,	però	que	al	mateix	temps	no	

volen	resignar-se	a	ser	la	"generació	perduda".	

	

La	precarietat	resulta	especialment	asfixiant	en	règims	no	democràtics	com	els	del	món	àrab.	

Tal	com	destaca	Garrido,	"quan	un	règim	no	evoluciona,	o	és	extremadament	pròsper	com	

Qatar,	o	el	bloqueig	de	l'economia	porta	a	un	bloqueig	polític	en	el	qual	les	institucions	no	fan	

més	que	ratificar	la	imposició	d’un	programa	polític	per	part	del	govern"87.	En	aquest	context,	

la	falta	de	futur	i	l'ofec	de	les	llibertats	i	dels	drets	humans	van	empènyer	a	mobilitzar-se	a	

les	primaveres	la	generació	amb	menys	perspectives	d’autorealització,	el	mateix	perfil	que	

ompliria	pocs	mesos	després	les	places	dels	indignats.		

	

                                                
86	RUIZ,	Luis;	PÉREZ,	Florián-Manuel;	GÓMEZ-PASTRANA,	Teresa	María	(2013).	El	descontento	social	
y	 la	 generación	 IN.	 15M:	 in-conformismo	 in-ternacionalizado:	 in-estabilidad,	 in-dignación,	 in-ternet.	
Madrid:	Popular.	
87	Declaracions	d’Albert	Garrido	en	una	entrevista	amb	motiu	d’aquest	treball.	
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Així	 mateix,	 Ruiz	 subratlla	 que	 "les	 dificultats	 de	 la	 participació	 no	 convencional	 es	 fan	

especialment	 patents	 en	 èpoques	 de	 crisi	 econòmica"88.	 La	 bonança	 després	 dels	 temps	

de	postguerra	va	 permetre	 que	 molts	seixantavuitistes	 poguessin	 participar	 en	 vagues	

sostingudes	 en	 el	 temps	 o	 dur	 a	 terme	 noves	 formes	 de	 vida	 alternativa	 amb	 un	 coixí	 al	

darrere.	 En	 canvi,	 el	 factor	 econòmic	 ha	 acabat	 sent	 en	 la	 dècada	 actual	 un	 element	de	

desmobilització,	 així	 com	 la	 falta	 de	 temps	 per	 mantenir	 protestes	 a	 temps	 complet,	

l'esgotament	físic	de	la	participació	diària	i	la	desil·lusió	davant	la	dificultat	que	les	protestes	

provoquin	canvis	tangibles	a	curt	o	a	mitjà	termini.	

	

4.	La	irrupció	de	nous	subjectes	revolucionaris.	El	1968	la	falta	de	lideratge	dels	partits	

comunistes	i	dels	sindicats	va	ser	adoptada	ràpidament	per	altres	actors.	"La	classe	obrera	

ha	deixat	de	ser	el	subjecte	 revolucionari"89,	havia	advertit	anys	abans	el	 filòsof	 i	sociòleg	

Herbert	Marcuse,	 i	 van	 ser	 els	 joves,	 i	 els	 universitaris	 en	 particular,	 els	 que	 van	 ocupar	

aquest	 lloc	 preponderant.	 Alain	Touraine,	 mestre	 del	 líder	 estudiantil	 Daniel	Cohn-

Bendit	a	Nanterre,	 havia	 plantejat	 que	 el	 centre	 de	 la	 lluita	 de	 les	 esquerres	 s'estava	

desplaçant	 cap	 a	 la	 perifèria:	 del	 tradicional	 enfrontament	 de	 la	 classe	 obrera	 contra	

l'explotació	econòmica	a	la	lluita	insurgent	de	les	"minories	oprimides"90.		

	

Malgrat	que	molts	dels	manifestants	eren	propers	ideològicament	al	marxisme	i	al	socialisme,	

ni	els	partits	comunistes	ni	els	socialistes	van	ser	capaços	de	guiar	una	revolta	de	la	qual	van	

anar	a	remolc	i	amb	la	qual	es	van	trobar	més	aviat	incòmodes.	“Amb	poquíssimes	excepcions	

individuals,	una	generació	més	vella	de	socialistes	i	comunistes	va	demostrar	que	era	incapaç	

de	respondre	amb	simpatia,	i	no	diguem	amb	entusiasme,	al	radicalisme	estudiantil”,	relata	

l’historiador	 Geoff	 Eley91.	 Abans	 fins	 i	 tot	 que	 esclatés	 la	 Segona	 Guerra	Mundial,	 George	

Orwell	ja	havia	escrit	a	Homenatge	a	Catalunya	que	el	comunisme	havia	esdevingut	“una	força	

antirevolucionària”92.	De	fet,	en	els	països	occidentals	on	els	partits	comunistes	tenien	més	

força,	com	a	França	o	a	Itàlia,	van	contribuir	de	manera	decisiva	en	la	restauració	de	l’ordre,	

per	 no	 parlar	 de	 la	 repressió	 exacerbada	 soviètica	 a	 Hongria	 i	 Txecoslovàquia.	 En	 el	 cas	

                                                
88	 Pàg.	 47.	 Luis;	 PÉREZ,	 Florián-Manuel;	 GÓMEZ-PASTRANA,	 Teresa	María	 (2013).	El	 descontento	
social	 y	 la	 generación	 IN.	 15M:	 in-conformismo	 in-ternacionalizado:	 in-estabilidad,	 in-dignación,	 in-

ternet.	Madrid:	Popular.	
89	 MARCUSE,	 Herbert	 (1969).	 El	 hombre	 unidimensional:	 ensayo	 sobre	 la	 ideología	 de	 la	 sociedad	
industrial	avanzada.	Barcelona:	Seix	Barral.	
90	TOURAINE,	Alain	(1066).	La	conscience	ouvrière.	París:	Seuil.	
91	Pàg.	361.	ELEY,	Geoff	(2003).	Un	mundo	que	ganar:	historia	de	la	izquierda	en	Europa	1850-2000.	
Barcelona:	Crítica.	
92	ORWELL,	George	(2010).	Homenatge	a	Catalunya.	Barcelona:	La	Butxaca.	
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francès,	 també	els	sindicats	es	van	posar	al	costat	de	 la	patronal	 i	dels	partits	tradicionals,	

contràriament	a	la	postura	dels	vaguistes,	que	rebutjaven	els	acords	de	Grenelle.	Tot	plegat	

va	 comportar	 una	 posada	 en	 entredit	 de	 l’esquerra	 tradicional,	 dels	 seus	 valors,	 del	 seu	

comportament	burocràtic,	i	del	seu	paper	en	les	expressions	de	l’acció	social	futura.			

	

Així	doncs,	encara	que	la	classe	obrera	va	tenir	una	funció	molt	rellevant,	no	va	ser	 l'actor	

principal	 del	 68.	 Ho	 van	 ser,	 en	 canvi,	 sectors	 acomodats	 amb	 alts	 nivells	 educatius:	 els	

universitaris	 i	 l’anomenada	 Nova	 Classe	 Mitjana,	 que	 no	 encaixaven	 en	 les	 categories	

marxistes	d'empresari	o	treballador.		

	

De	fet,	moltes	de	 les	revoltes	van	tenir	origen	en	el	món	universitari.	A	París	 les	primeres	

protestes	 van	 començar	 amb	 l’oposició	 contra	 la	 separació	 de	 sexes	 en	 les	 residències	

universitàries	i	el	Moviment	22	de	març.	A	Berlín,	que	s’havien	produït	diverses	accions	per	

exigir	reformes	en	el	sistema	universitari,	la	mort	a	tirs	de	l’estudiant	Benno	Ohnesorg	a	mans	

d’un	policia	durant	una	manifestació	del	1967	va	desencadenar	la	revolta.	A	Praga	l’origen	de	

les	protestes	es	va	situar	en	les	mobilitzacions	dels	universitaris	i	del	món	intel·lectual.	Als	

EUA	els	estudiants	de	la	Universitat	de	Berkeley	aturaven	els	soldats	enrolats	a	la	guerra	del	

Vietnam,	els	feien	la	V	de	la	Victòria	amb	els	dits	i	els	intentaven	convèncer	que	anar	al	front	

es	 tractava	 d’un	 genocidi93.	 A	Mèxic,	 la	matança	 del	 2	 d’octubre	de	 la	 plaça	 Tlatelolco	 va	

acabar	de	manera	tràgica	amb	els	estudiants	que	estaven	farts	de	veure	com	el	govern	central	

construïa	grans	 instal·lacions	per	als	 Jocs	Olímpics	mentre	desatenia	 la	misèria	de	 la	seva	

població.	 Per	 tot	 plegat,	 tal	 com	 destaca	 el	 periodista	 i	 filòsof	 Josep	 Ramoneda,	 d’aquest	

conjunt	de	lluites	sobresurt	una	doble	novetat:	el	protagonisme	dels	joves	i	el	caràcter	civil	

de	la	revolta,	allunyat	de	les	estructures	de	poder94.		

	

Les	revolucions	d'avui	tampoc	s'expliquen	sense	els	joves.	"El	moviment	universitari	sempre	

hi	és,	encara	que	de	vegades	costi	veure’l",	assegura	Mir95.	De	fet,	com	a	espais	de	generació	

de	debat	i	consciència	política,	les	universitats	s'acostumen	a	anticipar	a	la	resta	de	la	societat.	

Ho	 havíem	 vist	 el	 68	 en	 les	 assemblees	 de	 les	 universitats	 nord-americanes,	 franceses,	

alemanyes,	 txecoslovaques	i	mexicanes,	 i	ho	tornem	a	veure	ara	amb	els	estudiants	crítics	

                                                
93	 PONIATOWSKA,	 Elena	 (2008).	 1968	 abrió	 un	 porvenir.	 A	 Revista	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México.	Núm.	56,	octubre	2008.	
94	Contestación	mundial,	Josep	Ramoneda.	Publicat	a	El	País,	19-04-2008. 
95	Pàg.	25.	MIR,	Jordi	(2016).	Movimientos	sociales:	construyendo	democracia.	5	años	de	15M.	Barcelona:	
El	Viejo	Topo. 
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que	porten	anys	reclamant	canvis	 tant	dins	com	fora	de	 la	universitat.	L'exigència	de	més	

democràcia	a	les	aules	s'entronca	amb	la	demanda	de	més	democràcia	per	al	conjunt	de	la	

societat,	de	la	mateixa	manera	que	la	desconfiança	cap	a	les	autoritats	acadèmiques	també	es	

tradueix	en	una	major	desconfiança	cap	a	les	institucions	polítiques.		

	

Aquest	 factor	generacional	va	ser	especialment	representatiu	a	Egipte,	on	dos	terços	de	 la	

població	té	menys	de	30	anys	i	l'índex	d'atur	entre	els	graduats	just	abans	de	la	revolta	era	

deu	vegades	superior	respecte	els	que	tenien	menys	estudis.	Tot	i	així,	l'ímpetu	revolucionari	

no	 ve	 tant	 d'una	 consciència	 generacional,	 sinó	 d'una	 voluntat	 de	 trencar	 amb	 l'ordre	

establert	en	les	generacions	anteriors.	"No	confiïs	en	ningú	de	més	de	30	anys",	cridaven	els	

membres	 del	Free	Speech	 Movement	a	 la	 Universitat	 de	Berkeley.	 En	 realitat,	 la	 seva	

reivindicació	era	més	aviat	la	dels	estudiants	francesos:	"No	estem	en	contra	dels	vells,	estem	

en	contra	dels	que	ens	volen	fer	envellir".		

	

D'altra	banda,	cal	destacar	que	els	joves	no	són	sempre	els	que	es	mobilitzen.	A	les	places	del	

15M,	se'ls	van	sumar	aturats,	mileuristes,	adults	expulsats	del	mercat	laboral,	iaioflautes.…	A	

Egipte,	 els	 cristians	coptes	de	diferents	 edats	 s'encarregaven	de	defensar	 els	 divendres	 la	

plaça	Tahrir	mentre	els	manifestants	musulmans	assistien	a	l'oració96.	Els	joves,	en	definitiva,	

no	fan	més	que	eixamplar	la	distància	i	el	sentiment	d'injustícia	de	la	població	vers	les	elits.	

	

5.	El	caràcter	territorial	de	 les	protestes.	 "En	construir	una	comunitat	 lliure	en	un	 lloc	

simbòlic,	els	moviments	socials	creen	un	espai	públic	per	a	la	deliberació	que	es	converteix	

en	un	espai	polític",	assenyala	Castells97.	Les	barricades	de	París	i	de	Praga	no	tenien	la	menor	

utilitat	militar;	al	contrari,	eren	blancs	fàcils	per	a	l'artilleria,	les	brigades	antidisturbis	i	els	

tancs	soviètics	en	l'últim	cas.	No	obstant	això,	també	tenien	una	altra	funció:	delimitaven	dos	

territoris,	 un	 nosaltres	 (la	 comunitat	 heterogènia	 de	 manifestants)	 i	 un	 ells	 (la	 policia	 o	

l'exèrcit),	i	concebien	les	manifestacions	en	termes	de	territori	desafiant	les	normes	d'ús	de	

l'espai	 públic98.	 A	més,	 els	 espais	 ocupats	 tenen	un	 valor	 simbòlic,	 ja	 que	 és	on	 se	situen	

normalment	els	centres	de	poder	i	acostumen	a	ser	llocs	comuns	de	protestes	anteriors.		

		

                                                
96	Pàg.	77.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
97	Pàg.	32.	Ibidem.	
98	 Pàg.	 31.	 Ibidem.	 Pàg.	 114	 SÁNCHEZ-PRIETO,	 Juan	María.	La	 historia	 imposible	 del	mayo	 francés	
(2001).	A	Revista	de	Estudios	Políticos	(Nueva	Época),	núm.	112,	abril-juny	2001. 
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Les	mobilitzacions	del	segle	XXI	es	mouen	a	cavall	entre	l’espai	físic	i	el	virtual,	però	no	han	

perdut	 aquest	 caràcter	 territorial.	 És	 significatiu	 com	 l'ocupació	 de	 llocs	 tan	 allunyats	 i	

emblemàtics	 com	 la	 plaça	Tahrir	a	 Egipte,	 la	 plaça	 del	 Sol	 a	Madrid,	 la	 plaça	 Catalunya	 a	

Barcelona,	la	plaça	Sintagma	a	Atenes,	la	borsa	de	Wall	Street	a	Nova	York…	ha	continuat	sent	

un	eix	central.	Per	tant,	Internet	i	les	xarxes	socials	no	han	fet	disminuir	la	territorialitat	de	

les	 protestes,	 sinó	que	han	 ajudat	 a	 estendre	 el	 seu	 àmbit	 construint	un	 lloc	híbrid	 entre	

l'espai	urbà	ocupat	i	l'espai	virtual.	

	

6.	La	desobediència	civil	pacífica	com	a	 forma	de	resistència.	Les	 revoltes	del	68	van	

apostar	per	noves	formes	de	participació	política	extraparlamentària,	 al	marge	de	 les	vies	

oficials	(com	la	militància	i	el	vot),	a	través	de	protestes	no	convencionals,	basades	en	l'acció	

directa	 i	 en	 la	 desobediència	 civil	 pacífica	 (assegudes,	 resistència	 passiva,	 boicots,	

vagues	extraoficials,	ocupacions,	recollides	de	signatures…).	En	aquest	context,	Mir	recupera	

la	filòsofa	i	politòloga	Hannah	Arendt,	que	va	observar	el	68	als	EUA	i	va	escriure	a	propòsit	

d'aquestes	noves	formes	de	resistència:	"La	desobediència	civil	sorgeix	quan	un	significatiu	

nombre	de	ciutadans	s'ha	arribat	a	convèncer	que,	o	bé	ja	no	funcionen	els	canals	normals	de	

canvi	i	les	seves	queixes	no	seran	escoltades	o	no	donaran	lloc	a	accions	ulteriors,	o	bé,	per	

contra,	 que	 el	 govern	 és	 a	 punt	 de	 canviar	 i	 persisteix	 en	maneres	 d'acció	 en	 les	 quals	 la	

legalitat	i	la	constitucionalitat	generen	greus	dubtes"99.		

	

El	que	Arendt	va	escriure	pensant	en	finals	dels	seixanta	segueix	sent	de	rabiosa	actualitat.	

De	la	mateixa	manera	que	va	fer	Martin	Luther	King	amb	la	discriminació	racial	als	EUA,	en	

la	dècada	actual	la	PAH	ha	posat	l'èmfasi	en	el	caràcter	injust	i	il·legítim	dels	desnonaments,	

l'independentisme	 català	 respecte	 la	 reiterada	 negativa	 d'acordar	 un	 referèndum	

d'autodeterminació	i	les	primaveres	àrabs	en	relació	amb	la	repressió	continuada	dels	seus	

règims	antidemocràtics.	"No	hi	ha	una	voluntat	de	situar-se	fora	de	la	llei,	sinó	que	es	fa	tot	

el	possible	per	buscar	solucions	dins	les	normes.	Ara	bé,	si	no	és	possible,	no	hi	ha	renúncia	

ni	silenci"100,	destaca	l’investigador.	

	

Així	doncs,	la	defensa	de	la	legitimitat	contraposada	a	una	legalitat	percebuda	com	a	injusta	

no	es	tracta	d'una	vel·leïtat	contracultural	de	situar-se	contra	el	sistema	com	a	tal,	sinó	d’una	

voluntat	de	crear	una	nova	legalitat	que	es	correspongui	amb	allò	que	la	societat	entén	com	

                                                
99	Citada	per:	En	defensa	del	dret	a	la	desobediència	civil,	Jordi	Mir.	Publicat	a	Crític,	26-11-2017.	
100	 Pàg.51.	 MIR,	 Jordi	 (2016).	 Movimientos	 sociales:	 construyendo	 democracia.	 5	 años	 de	 15M.	
Barcelona:	El	Viejo	Topo.	
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a	just	i	legítim.	“No	és	la	llei	la	que	dicta	el	que	és	just,	sinó	que	és	allò	just	el	que	ha	de	dictar	

la	llei”,	sintetitza	el	filòsof	Jean-Marie	Muller101.	L'objectiu,	en	definitiva,	és	millorar	tant	com	

sigui	possible	l'adequació	entre	allò	legal	i	allò	legítim.	En	aquest	sentit,	la	desobediència	civil	

representa	una	oportunitat	potencial	per	a	ambdues	bandes	de	la	protesta.	El	motiu	és	que	

reconèixer	la	desobediència	significa	també	reconèixer	el	malestar	expressat	per	una	societat	

de	forma	pacífica,	encara	que,	com	assenyala	Mir,	"això	no	sempre	passi	per	donar	la	raó	a	

qui	desobeeix	ni	tampoc	a	qui	no	entra	a	dialogar	perquè	la	llei	està	de	part	seva"102.	

	

7.	 Entre	 el	 materialisme	 i	 el	postmaterialisme.	 Des	 de	 la	 perspectiva	seixantavuitista,	

després	 de	 les	 revolucions	 liberals	 del	 segle	 XIX,	 quedava	 pendent	 la	 revolució	 de	 la	

consciència.	 Per	 aquesta	 raó	 i	 donat	 el	 context	 de	 seguretat	 i	 prosperitat	 econòmica,	 les	

reivindicacions	 polítiques	 del	 68	 no	 van	 tenir	 exclusivament	 un	 caràcter	 econòmic	 ni	 de	

conflicte	de	classes,	sinó	que	van	estar	més	relacionades	amb	la	qualitat	de	vida	i	els	nous	

problemes	sorgits	arran	del	progrés.		

	

Les	demandes	van	ser	fonamentalment	postmaterials:	una	major	participació	democràtica	(o	

simplement	 major	 democràcia	 a	 Mèxic	 i	 a	 Txecoslovàquia),	 reformes	 en	 el	 sistema	

universitari,	l'alliberament	sexual,	la	protesta	contra	l'imperialisme,	la	defensa	dels	drets	de	

les	 minories,	 l’autorealització	personal...	 Així	 mateix,	 l'objectiu	 dels	

moviments	contraculturals	 (els	hippies,	 els	 contestataris,	 els	situacionistes…)	 era	

aconseguir,	a	través	de	la	creació	d'una	cultura	pròpia,	un	canvi	de	consciència	individual	i	

col·lectiu,	previ	a	qualsevol	canvi	sociopolític,	i	l'alliberament	de	les	estructures	que	havien	

regit	la	vida	dels	seus	progenitors.		

	

Si	bé	en	l’àmbit	polític	cal	parlar	més	de	revolta	que	de	revolució	(en	el	sentit	que	no	es	va	

enderrocar	un	règim	polític	per	un	altre),	en	l’àmbit	cultural	el	concepte	de	revolució	pren	

força.	Així	 ho	 considera	 també	 l’historiador	 Fernand	Braudel103	 en	 la	mesura	que	 els	 tres	

camps	principals	de	 la	cultura	(la	 família,	els	mitjans	de	comunicació	 i	 l’ensenyament)	van	

patir	 una	 sacsejada	 des	 de	 les	 arrels.	 El	 68	 va	 desencadenar	 un	 procés	 lent	 de	 canvis	 i	

d’alliberament	en	els	costums,	la	mentalitat	i	les	maneres	de	viure,	que	encara	ressonen	a	dia	

d’avui,	com	ara	avenços	en	polítiques	d’igualtat	de	gènere,	ruptura	de	cànons	tradicionals,	

modernització	educativa,	revolució	sexual,	laïcització	i	preeminència	de	la	subjectivitat.	

                                                
101	MULLER,	Jean-Marie	(2011).	Entrer	dans	l’âge	de	la	non-violence.	París	:	Le	Relié.	
102	En	defensa	del	dret	a	la	desobediència	civil,	Jordi	Mir.	Publicat	a	Crític,	26-11-2017. 
103	Citat	per	Contestación	mundial,	Josep	Ramoneda.	Publicat	a	El	País,	19-04-2008.	
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Ara	bé,	la	connexió	entre	el	68	i	els	moviments	socials	que	es	van	originari	posteriorment	no	

resulta	sempre	tan	nítida.	“Només	cal	veure	els	documents	escrits	o	orals	de	les	assemblees	

de	Nanterre	i	de	la	Sorbona:	allà	hi	ha	molt	poc	de	feminisme,	gairebé	res	d’ecologisme	i,	sens	

dubte,	res	de	pacifisme”104,	postula	l’expert	en	filosofia	moral	Francisco	Fernández	Buey.	En	

el	cas	del	primer,	va	ser	precisament	la	manca	de	lideratges	femenins,	les	dificultats	per	fer-

se	 escoltar	 en	 les	 assemblees	 i	 la	 constatació	 del	 masclisme	 dins	 les	 estructures	 de	 les	

organitzacions	el	que	va	fer	prendre	consciència	a	moltes	dones	de	la	necessitat	de	bastir	una	

lluita	paral·lela	en	perspectiva	de	gènere.		

	

Per	aquest	motiu,	Fernández	Buey	subratlla	que	cal	buscar	l’origen	dels	moviments	que	van	

florir	en	la	dècada	dels	70	en	llocs	que	no	siguin	el	maig	francès,	com	ara	en	la	Universitat	

Lliure	 de	 Berlín	 i	 en	 les	 universitats	 nord-americanes,	 en	 les	 manifestacions	 britàniques	

contra	la	guerra	del	Vietnam	i	en	els	discursos	de	Luther	King105.	Això	sí,	compartint	l’esperit	

del	68,	aquests	nous	moviments	tampoc	“es	van	orientar	a	la	presa	del	poder,	sinó	al	canvi	de	

la	societat”,	segons	assenyala	Touraine106.		

	

A	diferència	del	68,	la	generació	jove	que	va	sortir	al	carrer	a	partir	del	2010	havia	crescut	

enmig	 del	 risc	 i	 el	 desconcert,	 en	 la	 societat	 líquida	 que	 tan	 bé	 va	 descriure	el	 sociòleg	

Zygmunt	Bauman.	 Això	 no	 significa	 que	 les	 noves	 lluites	 hagin	 abandonat	 la	 protesta	

ideològica,	sinó	que,	fruit	d'una	emergència	social	més	o	menys	acusada,	en	les	mobilitzacions	

van	conviure	reivindicacions	postmaterialistes	(major	aprofundiment	democràtic,	demanda	

de	més	canals	de	participació,	rebuig	a	la	presa	de	decisions	per	part	de	poders	econòmics	no	

electes,	 incorporació	de	 la	 perspectiva	 de	 gènere,	major	preocupació	pel	medi	 ambient…)	

amb	 reivindicacions	materialistes	 (lluita	 contra	 l'atur	 estructural	 i	 la	 inestabilitat	 laboral,	

retallades	en	matèria	social,	pujada	de	preus,	falta	d'accés	a	l'habitatge…).	

	

Aquesta	convivència	tampoc	significa	un	afebliment	de	les	demandes	postmaterialistes,	sinó	

que	en	molts	casos	serveix	precisament	per	revifar-les.	En	resulta	un	exemple	paradigmàtic	

la	força	i	la	transversalitat	sense	precedents	que	ha	pres	el	moviment	feminista.	En	els	països	

àrabs,	on	el	masclisme	de	les	seves	dictadures	dominava	de	manera	imperant,	les	dones	van	

participar	molt	activament	en	la	revolució.	A	Egipte,	la	bloguera	Asmaa	Mahfouz	va	ser	una	

                                                
104	Tres	pistas	para	intentar	entender	Mayo	del	68,	Francisco	Fernández	Buey.	Publicat	a	Sinpermiso,	
11-05-2008.	
105	Ibidem.	
106	TOURAINE,	Alain	(1066).	La	conscience	ouvrière.	París:	Seuil.	
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de	les	veus	més	influents	a	cridar	a	la	revolució,	i	ho	va	fer	precisament	jugant	la	carta	del	

patriarcat,	animant	els	homes	a	unir-se	a	la	seva	lluita	malgrat	ser	dona.	Així	mateix,	tal	com	

explica	Castells,	moltes	dones	van	contribuir	a	ocupar	la	plaça	Tahrir,	van	participar	en	els	

comitès	i	en	el	debat	públic	i	van	demanar	el	final	de	la	discriminació	de	gènere	per	part	de	

l’Estat	i	del	sistema107.	La	lluita	feminista,	doncs,	va	esdevenir	una	revolució	dins	la	revolució.	

	

De	la	mateixa	manera,	moltes	activistes	han	vist	en	les	mobilitzacions	d’avui	una	oportunitat	

per	fer	de	la	perspectiva	de	gènere	un	eix	central	i	per	esfondrar	definitivament	els	fonaments	

masclistes	 que	 mantenen	 dempeus	 el	 sistema	 actual.	 “A	 les	 dones,	la	 construcció	 de	 la	

República	 ens	 dona	 l’oportunitat	 de	 trencar	 amb	 el	 model	 heteropatriarcal	imperant	 i	

començar	de	nou	amb	un	Estat	 realment	 igualitari”108,	 escriu	 la	politòloga	Helena	Castellà	

amb	relació	al	procés	 independentista	català.	En	aquest	sentit,	el	ressorgiment	de	 la	 lluita	

feminista	és	fill	d’un	esperit	comú,	d’un	Zeitgeist	feminista	particular	dins	el	Zeitgeist	general,	

que	s’adona	que	els	problemes	socials,	com	ara	la	pobresa	o	la	inestabilitat	laboral,	s’escriuen	

particularment	en	nom	de	dona.	Per	això,	resulta	imprescindible	que	els	nous	moviments	i	

les	 noves	mobilitzacions	 es	 facin	 seves	 les	 demandes	 d’eradicar	 les	 discriminacions	 i	 les	

violències	que	pateixen	diàriament	les	dones	si	no	volen	acabar	sent	còmplices	d’un	sistema	

que	perpetua	impunement	el	masclisme.	

	

8.	Cap	a	una	societat	civil	global.	Prenent	la	definició	de	la	investigadora	Mary	Kaldor,	la	

societat	civil	global	es	refereix	a	les	diverses	organitzacions,	grups	i	individus,	a	través	dels	

quals	es	negocia	i	es	renegocia	el	contracte	social	entre	els	ciutadans	individuals	i	els	centres	

de	poder	i	d'autoritat109.	Si	bé	històricament	la	societat	civil	estava	delimitada	dins	els	confins	

de	l'Estat,	l’any	68	assistim	a	una	mena	de	societat	protoglobal,	en	la	qual	es	reconeixen	les	

irrupcions	revolucionàries,	es	nodreixen	les	unes	de	les	altres	i	se	solidaritzen	entre	elles.	

	

Aquesta	 interconnexió	arriba	a	 la	 seva	màxima	expressió	a	 l'era	d'Internet.	El	món	digital	

proporciona	 unes	 eines	molt	més	 eficaces	 per	 establir	 xarxes	 de	contrapoder,	millorar	 la	

comunicació	dins	i	fora	de	les	protestes,	aprendre	de	l'exemple	d'altres	revoltes	(que	al	seu	

torn	 han	 pogut	 ser	 millor	 comunicades),	 etc.	 No	 és	 casualitat	 que	 a	 les	 places	 del	 15M	

s'exhibissin	pancartes	que	proclamaven	"Islàndia	és	la	solució"	i	"Tunísia	és	la	solució".	

                                                
107	Pàg.	87.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	
era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	
108	República	és	nom	de	dona?,	Helena	Castellà.	Publicat	a	Crític,	16-11-2017.	
109	KALDOR,	Mary	(2003).	Global	civil	society:	an	answer	to	war.	Hoboken:	Blackwell	Publications. 



 

 51	

Però	l'evolució	de	la	societat	civil	global	no	s'explica	només	per	l'existència	de	mitjans	tècnics.	

Més	 important	 fins	 i	 tot,	 existeix	 un	 factor	 conjuntural:	 vivim	 en	 un	 món	 globalitzat	

i	hiperconnectat,	en	el	qual	cada	vegada	més	decisions	es	prenen	en	àmbits	supranacionals.	

Per	aquesta	raó,	els	moviments	i	les	organitzacions	que	participen	activament	en	la	societat	

civil	troben	encara	més	sentit	en	la	lluita	en	altres	països	del	món,	ja	que	la	política	d'un	Estat	

s'entén	 com	a	part	 de	 l'engranatge	de	 la	 política	mundial	 i,	 per	 tant,	 es	 considera	 que	 els	

canvis	en	l'àmbit	local	i	nacional	poden	influir	en	la	governança	global.	

	

Alguns	analistes	com	Kenneth	Anderson	i	David	Rieff	alerten	que	el	terme	de	societat	civil	

global	pot	resultar	enganyós	perquè	suggereix	que	una	secció	particular	de	l'opinió	mundial,	

majoritàriament	 la	 universalista	 occidental,	 s'ha	 atribuït	 el	 dret	 de	 representar	 totes	 les	

persones	del	món110.	Ara	bé,	encara	que	la	societat	civil	global	no	és	totalment	representativa	

i	no	significa	el	mateix	que	democràcia,	hi	ha	 	altres	 	 investigadors	que	creuen	que	podria	

considerar-se	 com	 un	 "equivalent	 funcional"111	 o	 un	 "mecanisme	 alternatiu"112	 per	

democratitzar	el	govern	global.	La	raó	és	que	contribueix	a	nacionalitzar	els	debats	globals	i	

a	globalitzar	els	debats	nacionals	i,	d'aquesta	manera,	amplia	les	possibilitats	de	construir	un	

major	marc	democràtic	en	l’esfera	mundial.	

	

9.	La	inexistència	de	projecte	polític,	el	taló	d'Aquil·les	del	68.	Diversos	dels	col·lectius	

que	van	participar	en	el	68	es	van	apropar	per	compartir	reivindicacions	(la	protesta	per	la	

guerra	del	Vietnam,	 la	petició	de	reformes	en	el	sistema	universitari	 i	 laboral	a	França,	 les	

demandes	d'obertura	democràtica	a	Txecoslovàquia...).	No	obstant	això,	no	tenien	objectius	

comuns	 a	 llarg	 termini	 ni	 un	 programa	 polític	 definit.	 Precursors	 a	 denunciar	 les	

contradiccions	 de	 la	 societat	 de	 consum	 (en	 què	 convivien	 autoritarisme	 i	 prosperitat	

econòmica),	no	van	aconseguir	transformar	les	seves	protestes	en	negatiu	(contra	l'autoritat,	

la	 moral	 tradicional,	 els	 partits,	 els	 sindicats,	 l'Església,	 les	 institucions	 polítiques,	 les	

universitats…)	 en	 propostes	 en	 positiu,	 aplicables	 en	 l’ara	 i	 aquí,	 al	 marge	

                                                
110	 Pàg.	 26-27.	 KALDOR,	 Mary;	 ANHEIER,	 Helmut;	 GLASIUS,	 Marlies;	 HOLLAND,	 Fiona	 (2005).	
Sociedad	civil	global,	2004-2005.	Barcelona:	Icaria.	
111	 Pàg.	 40-41.	 ROSENAU,	 James	 (1998).	Governance	 and	 democracy	 in	 a	 globalizing	 world.	 A	Re-
Imagining	Political	Community,	D.	Archibugi,	D.	Held	y	M.	Köhler.	Stanford:	Stanford	University	Press.	
112	Pàg.	15.	SCHOLTE,	Jan	Aart	(2011).	Building	global	democracy?	Civil	society	and	accountable	global	
governance.	Cambridge:	Cambridge	University	Press. 
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d'alternatives	contraculturals.	Més	que	ser	realistes,	els	seixantavuitistes	no	van	saber	definir	

què	significava	demanar	l'impossible113.	

	

És	per	això	que	el	filòsof	Claude	Lefort	va	descriure	el	1968	no	tant	com	una	revolució	sinó	

com	un	"any	d'efervescència	revolucionària"114.	El	poder	polític	no	va	arribar	a	trontollar	en	

els	principals	escenaris	de	poder	i	els	manifestants	tampoc	van	estar	disposats	a	ocupar-lo.	

El	propi	Dani	el	Roig	va	afirmar:	"No	buscàvem	fer-nos	amb	el	poder	polític,	sinó	amb	el	poder	

sobre	les	nostres	vides"115.	Aquesta	manca	de	projecte	comú	va	contribuir	a	la	dissolució	de	

les	mobilitzacions	del	68	tant	o	més	que	la	repressió	per	part	de	l'Estat,	ja	que	la	incapacitat	

de	 traduir	de	manera	organitzada	 les	 reivindicacions	a	 l'àmbit	polític	va	 fer	que	 les	 idees	

rebels	continuessin	vivint	en	les	ments	dels	seus	testimonis,	però	no	dins	les	institucions,	que	

són	les	úniques	amb	capacitat	per	empènyer	els	canvis	polítics	reals.	

	

Aquesta	lliçó,	la	van	aprendre	bé	les	mobilitzacions	del	segle	XXI,	que	han	tingut	els	peus	al	

carrer	 i	 la	 mirada	 posada	 a	 les	 institucions,	 tant	 per	 derrocar-les	 com	 per	 intentar	

transformar-les	des	de	dins.	Malgrat	això,	el	salt	de	la	protesta	a	la	política	és	menys	fluït	del	

que	sembla.	Només	l'independentisme	català	ha	tingut	sempre	clar	que	les	seves	aspiracions	

havien	de	ser	canalitzades	a	través	del	sistema	de	partits.	En	canvi,	els	manifestants	del	15M	

van	 haver	 d’afrontar	 l'etern	 debat	 entre	 realisme	 polític	 i	utopisme	 alternatiu.	 En	 altres	

paraules,	entre	seguir	fidels	a	l'allunyament	de	les	institucions	i	de	la	política	tradicional	amb	

el	perill	de	caure	en	la	marginalitat,	o	bé	trair	aquest	principi	fundacional	i	estar	disposats	a	

renunciar	a	grans	objectius	a	canvi	d'avanços	més	modestos	a	curt	termini.	En	aquest	context	

van	 néixer	 partits	 com	 Podem,	 Barcelona	 en	Comú	o	 Ahora	 Madrid	 que,	 sense	 pretendre	

encarnar	les	mobilitzacions,	sí	que	van	voler	recollir	i	fer	efectives	les	seves	propostes.	

	

A	Egipte,	la	transició	de	la	plaça	Tahrir	al	Parlament	va	ser	especialment	decebedora.	No	per	

una	qüestió	 ideològica,	 sinó	perquè	 la	 convocatòria	 precipitada	d'eleccions	 (instigada	des	

d’Occident)	amb	prou	feines	va	deixar	marge	perquè	nous	actors	es	constituïssin	com	a	força	

electoral.	 Això	 va	 fomentar	 la	 paradoxa	 que	 els	 Germans	 Musulmans,	 l'únic	 partit	 amb	

                                                
113	 En	 relació	 amb	 un	 dels	 eslògans	més	 emblemàtics	 del	maig	 del	 68	 francès:	 “Siguem	 realistes,	
demanem	l’impossible!”	
114	LEFORT,	Claude	(1988).	Relecture.	Dins	LEFORT,	Claude;	CASTORIADIS,	Cornelius;	MORIN,	Edgar.	
Mai	68:	la	Brèche,	suivi	de	Vingt	ans	après.	París:	Fayard.	
115	Pàg.	49-50.	COHN-BENDIT,	Daniel	(2008).	Forget	68.	París:	Seuil. 	
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suficient	poder	i	implementació	per	afrontar	un	procés	constituent,	entressin	al	govern	sense	

pràcticament	haver	estat	presents	en	la	revolució.	

	

En	 qualsevol	 cas,	 cinquanta	 anys	 després	 del	 68	 observem	 una	 menor	 reticència	 de	 les	

diverses	expressions	de	 l’acció	col·lectiva	a	convertir-se	d'una	manera	o	altra	en	un	actor	

polític	de	primer	ordre.	Els	manifestants	d'avui	ja	no	en	tenen	prou	a	exercir	la	"democràcia	

real"	a	les	places	i	als	carrers	durant	uns	mesos,	sinó	que	senten	la	necessitat	de	traslladar-la	

a	les	institucions.	Encara	amb	la	por	d'assimilar-se	al	poder,	arriben	a	la	conclusió	que	l'única	

manera	d'exercir	influència	en	les	estructures	de	govern	és,	precisament,	des	del	poder.	En	

aquest	sentit,	malgrat	que	no	són	el	seu	hàbitat	natural,	els	Parlaments	actuen	com	els	únics	

hivernacles	efectius	per	mantenir	vives	les	idees	de	primavera.	

	

10.	L'èxit	de	 les	mobilitzacions	no	està	necessàriament	 lligat	al	 seu	 futur	posterior.	

Aquesta	 és	 potser	 la	 lliçó	 més	 important	 i	 perdurable	 de	 maig.	 Per	 a	 autors	

com	Gilles	Lipovetsky,	el	68	va	ser	la	transició	necessària	per	passar	de	l'esperit	burocràtic	

del	 capitalisme	 corporatiu	 a	 l'esperit	 llibertari	 del	 capitalisme	 global116.	 En	 efecte,	 la	

desaparició	de	 la	consciència	de	classe,	el	debilitament	del	sindicalisme	i	 la	militància,	 i	 la	

crisi	 de	 les	 formes	 clàssiques	 de	 representació	 van	 fer	 ascendir	 l'individualisme	

democràtic117.	 Però	 això	no	 significa	 que	 les	 revolucions	 tinguessin	 aquests	 valors	 al	 seu	

càrrec;	 al	 contrari,	 vol	 dir	 més	 aviat	 que	 el	 68	 va	 fracassar	 a	 qüestionar	 la	 comprensió	

individualista	 de	 la	 llibertat.	 Així	 ho	 expressa	 Fernández	 Buey:	 “L’individualisme	

contemporani	és	fill	dels	que	van	vèncer	els	estudiants	i	els	obrers	rebels	del	68.	O	tal	vegada	

el	 fill	pròdig	del	matrimoni	entre	aquests	amb	els	qui,	havent	perdut,	es	van	resignar	per	

acomodar-se	 a	 la	 derrota”118.	 Així	 doncs,	 la	 victòria	 de	 la	 dreta	 al	 bloc	 occidental	 i	 la	

continuació	 de	 la	 burocràcia	 soviètica	 al	 bloc	 oriental,	 així	 com	 la	 victòria	 mundial	 del	

capitalisme	neoliberal	després	de	la	caiguda	de	la	URSS,	han	d'entendre's	com	una	frustració	

dels	ideals	polítics	revolucionaris	en	els	quals	van	creure	els	maigs	del	68.		

	

Les	mobilitzacions	del	segle	XXI	representen	en	certa	mesura	un	intent	de	superar	el	fracàs	

polític	del	68,	incloent	part	de	la	seva	herència	(la	desobediència	civil	pacífica,	la	insubmissió	

                                                
116	Pàg.	42.	Citat	per	CARRASCO,	Nemrod	(2009).	Seamos	realistas:	lo	que	aún	queda	de	Mayo	del	68.	A	
Revista	internacional	de	filosofía,	núm.	8.		
117	Pág.	42.	CARRASCO,	Nemrod	(2009).	Seamos	realistas:	lo	que	aún	queda	de	Mayo	del	68.	A	Revista	
internacional	de	filosofía,	núm.	8.		
118	Tres	pistas	para	intentar	entender	Mayo	del	68,	Francisco	Fernández	Buey.	Publicat	a	Sinpermiso,	
11-05-2008. 
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davant	l'ordre	establert,	la	demanda	de	més	democràcia	i	llibertat…)	i	corregint	part	de	les	

seves	 febleses	 (la	 metamorfosi	 política	 de	 les	 protestes).	 No	 obstant	 això,	 seria	 un	 error	

valorar	l'impacte	de	l’acció	social	col·lectiva	només	des	d'una	vessant	político-institucional,	

ja	que	 la	 seva	repercussió,	 la	seva	 influència	 i	el	 seu	 llegat	no	depenen	només	dels	 canvis	

polítics	que	originen,	ja	siguin	aquests	fruit	de	la	voluntat	de	les	mobilitzacions	o	bé	d’una	

contraofensiva	conservadora.	Més	aviat,	"la	qüestió	rellevant	per	valorar	el	seu	significat	és	

la	 productivitat	 social	 i	 històrica	 de	 la	 seva	 acció	 i	 l'efecte	 en	 els	 seus	participants	 com	a	

persones	i	en	la	societat	que	intenten	transformar",	assenyala	Castells119.		

	

Si	bé	els	manifestants	del	68	no	van	poder	suplantar	el	sistema	polític	que	combatien	i	els	del	

segle	XXI	ho	han	fet	amb	diferent	fortuna,	no	hi	ha	cap	dubte	que	han	aconseguit	impregnar	

la	societat,	encara	que	sigui	tan	sols	momentàniament,	d'un	esperit	rebel,	i	que	han	contribuït	

a	transformar-la	marcant	un	punt	de	no	retorn.	Les	mobilitzacions	actuals,	hereves	d'aquella	

voluntat	emancipadora	del	68,	han	volgut	explorar	i	explotar	altres	fórmules	de	governar-se,	

potser	 no	 identificant	 sempre	 el	 com,	 però	 sí	 rebutjant	 l'expressió	autocomplaent	que	

canviar	l’statu	quo	no	és	possible.	Havent	après	que	la	història	no	és	lineal	ni	tendeix	cap	al	

progrés,	la	seva	herència,	la	d'ahir	i	la	d'avui,	es	troba	sobretot	en	els	canvis	culturals	que	han	

produït	 mitjançant	 les	 seves	 accions,	 en	 el	 despertar	 de	 la	 consciència	 de	 poder	 de	 la	

ciutadania	i	en	l'antiga	reivindicació	mai	culminada	d'una	nova	forma	de	democràcia.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
119	Pàg.	301.	CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	
la	era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial. 



 

 55	

Bibliografia	
	

Llibres	i	estudis	

	

ABELLA,	Joan	D.	(2014).	La	revolta	sobiranista	catalana.	A	Anuari	del	conflicte	social	2013.	

Barcelona:	Universitat	de	Barcelona.		

AGUILAR,	Salvador	(2011).	La	teoría	de	los	clivajes	y	el	conflicto	social	moderno.	A	IBARRA,	

Pedro	i	CORTINA,	Mercè.	Recuperando	la	radicalidad.	Barcelona:	Hacer.	

ARENDT,	Hannah	(1999).	Desobediencia	Civil.	A	Crisis	de	la	República.	Barcelona:	Taurus.	

	

BAÑOS,	Antonio	(2013).	La	rebel·lió	catalana.	Barcelona:	La	Butxaca.	

	

BAYNAC,	Jacques	(1978).	Mai	retrouvé.	París:	Laffont.	

 

BLADÉ,	 Teresa.	 El	 moviment	 independentista	 català,	 més	 enllà	 de	 la	 identitat	 i	 els	 càlculs	

econòmics.	A	Anuari	del	conflicte	social	2014.	Barcelona:	Universitat	de	Barcelona.		

	

BROUÉ,	Pierre	(1969).	Le	printemps	des	peuples	commence	à	Prague.	París:	La	verité.	

 

CARRASCO,	Nemrod	 (2009).	Seamos	realistas:	 lo	 que	 aún	 queda	 de	Mayo	 del	 68.	A	Revista	

internacional	de	filosofía,	núm.	8.		

	

CASALS,	Xavier	(2015).	La	Cataluña	emergente.	Secesionismo	y	dinámicas	populistas	europeas.	

Dins	Procesando	el	“procés”:	sobre	la	ola	independentista	catalana.	A	Tiempo	Devorado.	Revista	

de	Historia	Actual,	núm.	3,	desembre	2015.	

	

CASTELLS,	Manuel	(2015).	Redes	de	indignación	y	esperanza:	los	movimientos	sociales	en	la	

era	de	Internet.	Madrid:	Alianza	Editorial.	

	

CLAUDÍN,	 Fernando	 (1981).	 La	 oposición	 en	 el	 socialismo	 real.	 Unión	 Soviética,	 Hungría,	

Checoslovaquia,	Polonia:	1953-1950.	Madrid:	Siglo	XXI.	

	

COHN-BENDIT,	Daniel	(2008).	Forget	68.	París:	Seuil.	



 

 56	

DUARTE,	Oscar;	RABEY,	Pablo	(2008).	La	Primera	de	Praga,	revisitada.	La	revolución	política	

y	 el	 inicio	 del	 fin	 de	 la	 ‘tercera	 vía’.	 I	 Jornadas	 Internacionales	 de	 Investigación	 y	 Debate	

Político.	Buenos	Aires.	

	

ELEY,	 Geoff	 (2003).	 Un	 mundo	 que	 ganar:	 historia	 de	 la	 izquierda	 en	 Europa	 1850-2000.	

Barcelona:	Crítica.	

	

FONTANA,	 Josep	 (2011).	 Por	 el	 bien	 del	 imperio:	 una	 historia	 del	 mundo	 desde	 1945.	

Barcelona:	Editorial	Pasado	&	Presente.	

	

GEISMAR,	Alan	(1969).	A	GEISMAR,	Alan;	JULY,	Serge;	MORANE,	Erlyn.	Vers	la	guerre	civile.	

París:	Éditions	et	publications	premières.		

	

GLUCKSMANN,	 André	 y	 Raphael	 (2008).	Mayo	 del	 68:	 subversión	 permanente.	 Barcelona:	

Taurus.	 	

	

GONZÁLEZ,	Ricardo.	El	mariscal	Al	Sisi	se	enroca	en	Egipto.	Notes	internacionals.	Març	2018.	

Barcelona:	CIDOB.	

	

HABERMAS,	Jürgen	(1988).	La	desobediencia	civil.	Piedra	de	toque	del	Estado	democrático	de	

derecho.	A	Ensayos	políticos.	Barcelona:	Península.	

	

HOBSBAWM,	Eric	(2012).	Historia	del	siglo	XX.	Barcelona:	Crítica.	

	

JASPER,	James	M.	(2011).	Emotions	and	social	movements:	twenty	years	of	theory	and	research.	

A	Annual	Review	of	Sociology,	núm.	37.	

	

JOVENTUT	 COMUNISTA	 DE	 CATALUNYA	 (1981).	 “Les	 idees	 i	 la	 lluita	 no	 viuen	 sense	

organització”,	 Antonio	 Gramsci.	 3r	 Congrés:	 21	 i	 22	 de	 novembre	 de	 1981.	 Barcelona:	

Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona.	 Biblioteca	 de	 Comunicació	 i	 Hemeroteca	 General.	

CEDOC.	

	

KALDOR,	 Mary	 (2003).	 Global	 civil	 society:	 an	 answer	 to	 war.	 Hoboken:	 Blackwell	

Publications.	



 

 57	

	

KALDOR,	Mary;	ANHEIER,	Helmut;	GLASIUS,	Marlies;	HOLLAND,	Fiona	(2005).	Sociedad	civil	

global,	2004-2005.	Barcelona:	Icaria.	

	

KRIVINE,	Alain;	BENSAID,	Daniel	(1988).	Mai	si!:	1968-1988,	rebelles	et	repentis.	Montreuil:	

Éditions	de	La	Brèche.	

	

KURLANSKY,	Mark	(2004).	1968.	El	año	que	conmovió	al	mundo.	Barcelona:	Destino.	

	

LAURENT,	 Virginie	 (2009).	 Mayo	 del	 68,	 cuarenta	 años	 después.	 Entre	 herencias	 y	

controversias.	A	Revista	de	Estudios	Sociales,	núm.	33,	agost	2009.	

	

LE	GOFF,	Jean-Pierre	(2006).	Mai	68:	l’héritage	impossible.	París:	La	Découverte.	

	

LEFORT,	Claude	(1988).	Relecture.	Dins	LEFORT,	Claude;	CASTORIADIS,	Cornelius;	MORIN,	

Edgar.	Mai	68:	la	Brèche,	suivi	de	Vingt	ans	après.	París:	Fayard.	

	

LÍNDEZ,	 Maria	 del	 Carme.	 (2013).	 Movilización	 en	 la	 sociedad	 catalana:	 aparición	 y	

pervivencia.	A	Clivatge.	Estudis	i	testimonis	sobre	el	conflicte	i	els	canvis	socials,	núm.	2.	

MARCUSE,	Herbert	(1969).	El	hombre	unidimensional:	ensayo	sobre	la	ideología	de	la	sociedad	

industrial	avanzada.	Barcelona:	Seix	Barral.	

	

MIR,	Jordi	(2016).	Movimientos	sociales:	construyendo	democracia.	5	años	de	15M.	Barcelona:	

El	Viejo	Topo.	

	

MULLER,	Jean-Marie	(2011).	Entrer	dans	l’âge	de	la	non-violence.	París	:	Le	Relié.	

	

NORA,	 Pierre	 (1974).	Le	 retour	 de	 l’événement.	 A	Faire	 de	 l’histoire	:	nouveaux	 problèmes.	

París:	Gallimard.	

	

ORWELL,	George	(2010).	Homenatge	a	Catalunya.	Barcelona:	La	Butxaca.	

	

PONIATOWSKA,	Elena	(2008).	1968	abrió	un	porvenir.	A	Revista	de	la	Universidad	Nacional	

Autónoma	de	México.	Núm.	56,	octubre	2008.	



 

 58	

RIBERA,	 Ricardo	 (2005).	El	 año	 histórico	 de	 1968.	 Diez	 acontecimientos	 que	 cambiaron	 el	

mundo.	A	Realidad:	Revista	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	núm.	104.	

	

ROSENAU,	James	(1998).	Governance	and	democracy	in	a	globalizing	world.	A	Re-Imagining	

Political	Community,	D.	Archibugi,	D.	Held	i	M.	Köhler.	Stanford:	Stanford	University	Press.	

	

RUIZ,	Luis;	PÉREZ,	Florián-Manuel;	GÓMEZ-PASTRANA,	Teresa	María	(2013).	El	descontento	

social	 y	 la	 generación	 IN.	 15M:	 in-conformismo	 in-ternacionalizado:	 in-estabilidad,	 in-

dignación,	in-ternet.	Madrid:	Popular.	

SÁNCHEZ-PRIETO,	 Juan	María.	La	historia	 imposible	del	mayo	 francés	 (2001).	A	Revista	de	

Estudios	Políticos	(Nueva	Época),	núm.112,	abril-junio	2001.	

SCHOLTE,	 Jan	Aart	 (2011).	Building	global	democracy?	Civil	 society	and	accountable	global	

governance.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	

	

TARROW,	Sidney	(1997).	El	poder	en	movimiento.	Los	movimientos	sociales,	la	acción	colectiva	

y	la	política.	Madrid:	Alianza	Editorial.		

	

TOURAINE,	Alain	(1066).	La	conscience	ouvrière.	París:	Seuil.	

	

VALENTA,	 Jiri	 (1979).	 Soviet	 Intervention	 in	 Czechoslovakia,	 1968.	 Anatomy	 of	 a	 Decision.	

Baltimore:	The	Johns	Hopkins	University	Press.	

	

VILAREGUT,	 Ricard	 (2012).	 El	 moviment	 i	 la	 independència:	 claus	 per	 entendre	 el	 debat	

sobiranista	a	Catalunya.	Fundació	Betiko.	Anuari	2012.	

	

Entrevistes,	articles	i	emissions	a	mitjans	de	comunicació	

	

El	imperio	económico	de	los	militares	egipcios,	Alicia	Alamillos.	Publicat	a	El	País,	29-03-2018.	

En	defensa	del	dret	a	la	desobediència	civil,	Jordi	Mir.	Publicat	a	Crític,	26-11-2017.	

República	és	nom	de	dona?,	Helena	Castellà.	Publicat	a	Crític,	16-11-2017.	



 

 59	

Catalunya:	 legalismo	 autoritario	 y	 desobediencia	 civil,	 María	 Eugenia	 R.	 Palop.	 Publicat	 a	

Eldiario.es,	27-09-2017.	

El	procés	existeix	i	l’independentisme	és	un	moviment	de	masses	però...	I	ara	què?,	Roger	Palà.	

Publicat	a	Crític,	12-09-2016.	

What	happened	in	Chicago	in	1968,	and	why	is	everyone	talking	about	it	now?,	Caitlin	Gibson.	

Publicat	a	The	Washington	Post,	18-07-2016.	

La	(im)possible	independència,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	25-07-2015.	

Cataluña,	¿revolución	tranquila?,	Manuel	Castells.	Publicat	a	La	Vanguardia,	15-09-2012.	

Why	 screwing	 unions	 screws	 the	 entire	middle	 class,	 Kevin	 Drum.	 Publicat	 a	Mother	 Jones,	

març-abril	2011.	

	

1968	Chicago	Riot	Left	Mark	On	Political	Protests.	Dins	Special	Series.	Echoes	of	1968.	Emès	a	

National	Public	Radio,	23-08-2008.	

Tres	 pistas	 para	 intentar	 entender	 Mayo	 del	 68,	 Francisco	 Fernández	 Buey.	 Publicat	 a	

Sinpermiso,	11-05-2008.	

Contestación	mundial,	Josep	Ramoneda.	Publicat	a	El	País,	19-04-2008.	

En	 Pologne,	 1968	 a	 vu	 la	 victoire	 d’une	 politique	 extrêmement	 chauviniste,	 xénophobe	 et	

autoritaire.	Entrevista	de	Celia	Chauffour	a	Adam	Michnik	publicada	a	Le	Monde,	25-03-2008.	

The	My	Lai	Massacre,	Seymour	M.	Hersh.	Publicat	a	Sant	Louis	Dispatch,	13,	20	i	25-11-1969.	

Rights	in	Conflict:	The	violent	confrontation	of	demonstrators	and	police	in	the	parks	and	streets	

of	Chicago	during	 the	week	of	 the	Democratic	National	Convention	of	1968,	Daniel	Walker.	

Publicat	a	Chicago	Study	Team,	01-12-1968.	

Altres	documents	

	

Port	Huron	Statement	of	the	Students	for	a	Democratic	Society,	1962.	Document	fundacional	

del	moviment	estudiantil	nord-americà	Students	for	a	Democratic	Society.		

 



 

  60	

Annex	-	Taula	comparativa	
	
	
	

	 Les	mobilitzacions	del	68	 Les	mobilitzacions	a	partir	del	2010	

	

Contra	 què	 es	

rebel·len	

	

Contra	 l’autoritat	 en	 les	 seves	 múltiples	 dimensions	 (els	 partits	

polítics,	 els	 sindicats,	 la	 família,	 l’escola,	 l’Església,	 la	 moral	

tradicional...)	 i	 el	 sistema	 imperialista,	 tant	 nord-americà	 com	

soviètic.	 La	 frustració	 també	 va	 venir	 provocada	 per	 una	 crisi	 de	

legitimitat	que	es	va	donar	alhora	en	l’àmbit	polític	i	en	el	privat.	En	

altres	 paraules,	 els	 manifestants	 van	 rebutjar	 tant	 la	 democràcia	

burgesa	com	l’estil	de	vida	capitalista.		

	

Així	mateix,	la	guerra	del	Vietnam	va	suposar	un	aglutinador	global	

del	68.	Unes	protestes	que	es	van	viure	amb	especial	intensitat	en	el	

si	 d’altres	 lluites,	 com	 el	 moviment	 pels	 drets	 civils	 als	 EUA	 (el	

nombre	 afroamericans	 destinats	 al	 Vietnam	 era	 molt	 superior	 en	

termes	 relatius	 al	 nombre	 d’americans	 blancs)	 i	 el	 moviment	

universitari	 a	 França	 (on	 hi	 havia	 matriculats	 molts	 estudiants	

vietnamites).	La	protesta	contra	la	guerra,	a	més,	va	intensificar-se	a	

partir	del	1968,	any	en	què	no	només	va	començar	a	ser	evident	que	

	

Contra	 l’autoritat	dels	partits,	dels	governs	 i	de	 les	 institucions	

polítiques	tradicionals	que,	a	més,	s’havien	demostrat	ineficaços	

per	 gestionar	 la	 sortida	de	 la	 crisi	 econòmica	 que	 va	 esclatar	 a	

partir	 del	 2007-2008.	 En	 aquest	 context,	 es	 va	 produir	 una	

desafecció	vers	 la	classe	política,	desprestigiada	globalment.	Els	

ciutadans,	 que	 tenien	 la	 sensació	 que	 els	 seus	 governs	 no	 els	

representaven,	 van	 reivindicar	 que	 ja	 no	 es	 podia	 actuar	 com	

s’havia	fet	sempre	i	van	exigir	noves	maneres	de	fer	política	que	

trenquessin	amb	dinàmiques	viciades	anteriors.	Així	mateix,	van	

posar	en	valor	la	política	feta	des	dels	carrers	en	comparació	amb	

una	 política	 institucional	 que	 titllaven	 de	 caduca	 i	 incapaç	 per	

solucionar	els	problemes	de	la	ciutadania.	

	

Les	 reivindicacions	 dels	 indignats,	 doncs,	 van	 estar	

profundament	 lligades	 al	 context	 de	 crisi	 econòmica.	 Els	

manifestants	van	protestar	contra	la	degradació	contínua	de	les	
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els	EUA	perdrien	la	guerra	(i	que,	per	tant,	l’escalada	bèl·lica	no	tenia	

sentit),	sinó	que	també	es	va	produir	la	massacre	de	My	Lai,	un	dels	

episodis	més	 foscos	 del	 conflicte,	 en	 què	 l’exèrcit	 nord-americà	 va	

assassinar	 mig	 miler	 de	 vietnamites,	 la	 majoria	 dels	 quals	 eren	

ancians,	dones	i	infants	

	

En	el	cas	de	Txecoslovàquia,	la	crisi	política	va	arribar	especialment	

marcada	per	la		repressió	del	règim	comunista	i	la	doctrina	Bréjnev	

de	sobirania	limitada,	segons	la	qual,	si	un	país	socialista	amenaçava	

a	acostar-se	al	capitalisme,	aquesta	qüestió	afectava	no	només	el	país	

en	qüestió,	sinó	el	conjunt	dels	països	de	la	URSS.	

	

A	Mèxic,	les	protestes	no	es	poden	destriar	de	la	seva	condició	de	seu	

dels	 Jocs	Olímpics.	Mentre	 la	 població	 veia	 com	 l’administració	 de	

Gustavo	Díaz	Ordaz	destinava	fons	públics	a	construir	els	edificis	que	

acollirien	els	esportistes,	constatava	com	continuava	oblidant-se	dels	

greus	problemes	socioeconòmics	que	arrossegava	el	país.	“No	volem	

olimpíades,	volem	revolució”,	cridaven	els	manifestants.	

	

condicions	de	vida	i	de	 les	 llibertats,	 la	delegació	de	 la	presa	de	

decisions	 en	 poders	 econòmics	 no	 electes	 i	 al	 marge	 de	 la	

ciutadania,	 la	 corrupció	 i	 la	 manca	 de	 transparència	 dins	 les	

estructures	 i	 els	mecanismes	de	participació	política,	 el	 blindat	

dels	privilegis	de	la	classe	dirigent,	la	mercantilització	dels	drets	

socials,	etc.	

	

Què	demanen	

	

La	fi	de	la	guerra	al	Vietnam	va	ser	l’eslògan	més	compartit,	així	com	

també	la	demanda	de	més	democràcia	i	més	llibertat.	

	

En	termes	generals,	els	manifestants	van	exigir	més	democràcia,	

més	 llibertat	 i	 una	 redistribució	 de	 la	 riquesa.	 En	 les	 societats	
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En	el	bloc	occidental,	això	es	va	traduir	en	la	demanda	de	reformes	

en	 el	 sistema	 universitari,	 de	 millores	 de	 les	 condicions	 laborals	

(especialment	 a	 França,	 on	 el	moviment	 obrer	 va	 protagonitzar	 la	

major	vaga	de	la	història	del	país),	de	protecció	pels	drets	civils	de	les	

minories	(sobretot	arran	del	moviment	dels	drets	civils	 liderat	per	

Martin	 Luther	 King	 als	 EUA),	 de	 modernització	 de	 les	 estructures	

familiars	 i	 dels	 patrons	 de	 comportaments	 que	 els	 joves	

consideraven	 rígids	 i	 opressors	 per	 a	 la	 seva	 autorealització,	 de	

canvis	profunds	en	el	sistema	capitalista	i	la	societat	de	consum,	etc.	

	

En	el	bloc	comunista,	aquestes	demandes	es	van	vehicular	a	través	

del	suport	al	“socialisme	de	rostre	humà”	que	va	intentar	 impulsar	

Alexander	 Dubcek,	 primer	 secretari	 general	 del	 Partit	 Comunista	

Txecoslosvac.	 El	 seu	 Programa	 d’Acció	 incloïa,	 entre	 d’altres,	

l’obertura	 de	 l’economia	mundial,	 l’estimulació	 de	 la	 productivitat	

del	treball,	la	llibertat	de	premsa,	el	dret	a	assemblea,	el	restabliment	

dels	 partits	 abans	 del	 cop	 del	 1948,	 l’autonomia	 dels	 sindicats,	 el	

reconeixement	del	dret	a	vaga,	la	igualtat	entre	tots	els	ciutadans,	una	

legislació	per	emparar	les	víctimes	dels	règims	comunistes	anteriors,	

i		la	preservació	de	la	llibertat	de	culte,	creació	artística	i	investigació.	

democràtiques	 (com	 Islàndia,	 Grècia,	 Espanya,	 els	 EUA,	 Itàlia	 i	

Portugal),	 els	 indignats	 van	 reclamar	 una	 democràcia	 més	

directa,	més	 real	 i	més	participativa,	 en	 la	 qual	 la	 societat	 civil	

tingués	un	pes	major	en	la	presa	de	decisions	polítiques.		

	

En	règims	no	democràtics	(com	les	dictadures	àrabs	de	Tunísia,	

Egipte,	Líbia,	Síria	i	el	Iemen),	les	demandes	es	van	centrar	en	el	

reclam	 d’una	 transició	 democràtica	 i	 la	 protecció	 dels	 drets	

humans,	sistemàticament	vulnerats.	

	

De	 manera	 conjunta,	 totes	 les	 societats	 van	 compartir	 una	

aspiració	 de	 justícia	 social,	 que	 passava	 per	 la	 reducció	 de	 la	

bretxa	 entre	 els	 més	 rics	 i	 els	 més	 pobres	 (que	 s’havia	 fet	

eixamplat	 arran	 de	 la	 crisi	 econòmica	 i	 de	 les	 retallades	 en	

matèria	social),	l’esforç	per	donar	un	futur	laboral	digne	als	joves	

(la	generació	millor	preparada	i,	malgrat	això,	una	de	les	que	tenia	

menys	 possibilitats	 d’autorealització)	 i	 l’eradicació	 de	 les	

pràctiques	 corruptes	 en	 les	 estructures	 de	 govern	 (que	

suposaven	un	 llastre	per	al	 sistema	democràtic	 i	 frustraven	 les	

perspectives	d’un	sector	de	població	que	aspirava	a	millorar	les	

seves	condicions	de	vida	a	través	de	la	meritocràcia).		
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En	 definitiva,	 es	 tractava	 d’una	 lluita	 per	 la	 llibertat	 i	 contra	

l’imperialisme	dictat	des	de	Moscou.	

	

De	 manera	 semblant,	 a	 Mèxic	 les	 reivindicacions	 seixantavuitistes	

també	van	respondre	a	la	situació	interna	del	país.	És	per	això	que	els	

manifestants,	 i	 en	 particular	 els	 que	 provenien	 del	 moviment	

universitari,	van	sortir	al	carrer	per	reclamar	la	democratització	de	

l’Estat,	 la	 llibertat	dels	presos	polítics,	 la	reforma	del	Codi	Penal,	 la	

indemnització	dels	familiars	de	les	víctimes	de	les	revoltes,	la	fi	de	la	

repressió	policial,	la	reducció	de	la	desigualtat	social	(que	no	s’havia	

disminuït	malgrat	el	creixement	econòmic),	etc.	

	

	

Context	

socioeconòmic	

	

Tot	i	que	el	68	va	criticar	les	desigualtats	que	es	començaven	a	albirar	

en	el	sistema	capitalista	i	va	demanar	reformes	en	l’àmbit	laboral,	les	

mobilitzacions	 no	 van	 tenir	 en	 les	 contradiccions	 econòmiques	 la	

seva	motivació	principal.	Més	aviat,	els	manifestants	es	van	rebel·lar	

contra	la	incapacitat	dels	seus	governs	per	invertir	els	beneficis	del	

desenvolupament	 econòmic	 (els	 Trenta	 Gloriosos	 després	 de	 la	

Segona	 Guerra	 Mundial)	 en	 la	 construcció	 societats	 més	

democràtiques,	més	igualitàries	i	més	modernes	en	l’àmbit	cultural	i	

dels	costums.		

	

A	 diferència	 del	 68,	 el	 factor	 econòmic	 va	 ser	 central	 en	 les	

mobilitzacions.	 Els	 joves	 del	 segle	 XXI	 es	 van	 enfrontar	 per	

primera	vegada	a	una	situació	de	mobilitat	descendent,	segons	la	

qual,	malgrat	estar	acadèmicament	millor	preparats	que	els	seus	

progenitors,	no	podien	aspirar	a	uns	millors	nivells	de	vida.	Això	

els	 condemnava	 a	 una	 situació	 precària	 i	 inestable	 que	

amenaçava	de	fer-se	estructural.	Així	doncs,	a	més	del	desengany	

respecte	 les	 institucions	 polítiques,	 les	 mobilitzacions	 de	 la	
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De	fet,	aquesta	conjuntura	econòmica	estable	i	de	progrés	va	ser	la	

que	 va	 permetre	 a	 molts	 manifestants	 participar	 en	 vagues	

sostingudes	 en	 el	 temps	 o	 experimentar	 amb	 les	 formes	 de	 vida	

alternativa	propugnades	pel	moviment	contracultural.	

	

	

	

	

dècada	actual	no	s’entenen	sense	la	frustració	de	la	generació	jove	

davant	una	conjuntura	econòmica	que	els	oprimia	el	futur.	

	

El	 factor	econòmic,	a	més,	va	acabar	perjudicant	 la	capacitat	de	

mantenir	les	mobilitzacions,	ja	que	molts	dels	manifestants	no	es	

podien	permetre	secundar	protestes	a	 temps	complet	o	vagues	

generals	 perquè	 no	 disposaven	 del	 coixí	 econòmic	 que	 havien	

tingut,	de	manera	general,	els	joves	de	cinquanta	anys	enrere.	

	

	

Sentiment	

col·lectiu	 dels	

manifestants	

	

Ànsies	 de	 llibertat	 davant	 la	 repressió	 per	 part	 de	 pràctiques	

polítiques	autoritàries	i	de	convencions	del	puritanisme	moral.	

	

	

Frustració	i	indignació	fruit	de	la	desafecció	de	la	classe	política	

(ja	sigui	dictatorial	o	pseudodemocràtica),	la	falta	d’oportunitats	

i	la	mala	gestió	de	la	crisi	econòmica	global.	

	

	

Ubicació	 de	 la	

protesta	

	

Les	 manifestacions	 van	 tenir	 dos	 eixos	 territorials	 marcats.	 D’una	

banda,	 les	universitats	 (Nanterre,	París,	Berlín,	Michigan,	Berkeley,	

Praga,	Ciutat	de	Mèxic...).	I	de	l’altra,	els	carrers.	El	caràcter	territorial	

es	va	fer	especialment	notable	a	París	i	a	Praga	amb	l’aixecament	de	

barricades,	i	a	Mèxic	per	la	tragèdia	del	2	d’octubre.	

	

	

El	 caràcter	 territorial	 ha	 seguit	 ben	 present	 cinquanta	 anys	

després.	Tot	i	que	els	universitaris	també	van	assumir	un	paper	

protagonista	en	les	mobilitzacions,	les	protestes	no	van	tenir	com	

a	 lloc	 de	 referència	 la	 universitat,	 sinó	 les	 places	 i	 els	 carrers	

ocupats.	Des	de	les	primeres	revoltes	a	Islàndia	el	2008	davant	la	

plaça	Austurvöllur	i	a	Tunísia	el	2010,	l’ocupació	de	l’espai	públic	

va	esdevenir	cada	vegada	més	un	eix	central	 i	definitori,	que	va	
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Els	estudiants	francesos	es	van	fer	seu	el	Barrí	Llatí	de	París	com	a	

lloc	 per	 excel·lència	 de	 la	 revolució.	 Els	manifestants	 txecoslovacs,	

per	 la	 seva	 banda,	 van	protegir	 els	 llocs	 atacats	 per	 les	 tropes	 del	

Pacte	de	Varsòvia,	com	la	seu	del	Comitè	Central	del	Partit	Comunista	

i	la	de	Ràdio	Praga,	el	principal	mitjà	de	comunicació	de	la	ciutat.	A	

Mèxic,	 les	 protestes	 del	 1968	 porten	 ineludiblement	 el	 nom	 de	

Tlatelolco.	Per	ordre	del	president	Gustavo	Díaz	Ordaz	i	en	el	marc	

de	 l’Operació	 Galeana,	 el	 grup	 paramilitar	 Batallón	 Olimpia,	 la	

Direcció	 Federal	 de	 Seguretat	 i	 l’exèrcit	 van	 disparar	 contra	 els	

milers	de	manifestants	concentrats	a	 la	plaça	de	les	Tres	Cultures	 i	

van	provocar-ne	 la	mort	d’encara	no	se	sap	exactament	quants;	es	

calcular	que	entre	centenars	i	més	d’un	miler.	

	

Per	últim,	cal	tenir	en	compte	la	importància	dels	parcs	en	tant	que	

molts	es	van	convertir	en	llocs	d’experimentació	amb	formes	de	vida	

contraculturals	 i	 també	 van	 acollir	 festivals	 de	música	 alternativa,	

com	l’icònic	festival	de	Woodstock,	als	afores	de	Nova	York.	

	

portar	els	manifestants	a	ocupar	altres	 llocs	que	acabarien	sent	

emblemàtics	 com	 la	 plaça	 Tahrir	 a	 Egipte,	 la	 plaça	 del	 Sol	 a	

Madrid,	 la	 plaça	 Catalunya	 a	 Barcelona,	 la	 plaça	 Sintagma	 a	

Atenes,	la	borsa	de	Wall	Street	a	Nova	York...	

	

Així	 mateix,	 la	 creació	 d’una	 comunitat	 en	 un	 lloc	 simbòlic	 va	

suposar	una	escola	accelerada	de	democràcia	radical	al	marge	de	

partits	polítics	 i	sindicats,	un	centre	de	creació	de	consciència	 i	

interès	polítics,	i	una	prova	experimental	de	la	nova	societat	que		

els	manifestants	aspiraven	a	crear.	A	través	de	l’organització	en	

assemblees,	 comissions	 i	 grups	de	 treball,	 els	manifestants	 van	

gestionar	 les	mobilitzacions,	 van	dissenyar	 sistemes	 per	 donar	

assistència	 a	 la	 gestió	 material	 i	 logística	 de	 l’ocupació	 i	 van	

establir	un	codi	amb	llengua	de	signes	per	comunicar-se.	

	

A	 aquesta	 construcció	 territorial,	 cal	 afegir	 la	 construcció	 de	

l’espai	 virtual,	 creat	 a	 través	 d’Internet	 i	 les	 xarxes	 socials,	 a	

través	 del	 qual	 es	 convocaven	 les	mobilitzacions,	 es	 produïa	 la	

difusió	 interna	 i	 externa	 de	 les	 protestes,	 i	 es	 gestionaven	

l’organització	i	la	logística	del	dia	a	dia.		
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Principals	

actors	

	

El	moviment	estudiantil,	el	moviment	obrer	(especialment	a	França),	

el	moviment	 pels	 drets	 civils	 dels	EUA,	 i	 intel·lectuals	 i	 acadèmics	

d’esquerres	 (sobretot	 a	 Txecoslovàquia).	 Tots	 els	 moviments	 van	

confluir,	 però	 van	mantenir	 una	 agenda	 pròpia	 i,	 fins	 i	 tot,	 es	 van	

acabar	 distanciant	 de	 manera	 expressa,	 com	 va	 passar	 entre	 els	

universitaris	i	els	treballadors	a	França	i	a	Mèxic.		

	

	

En	 les	mobilitzacions	 de	 la	 dècada	 actual,	 l’heterogeneïtat	 dels	

manifestants	ha	estat	molt	més	acusada.	Els	joves	i,	en	particular,	

els	 universitaris,	 van	seguir	 tenint	 un	paper	protagonista,	 però	

se’ls	 va	 sumar	 una	 multitud	 de	 sectors	 socials	 afectats	 per	 la	

precarietat	com	ara	aturats,	becaris	i	mileuristes,	adults	expulsats	

del	mercat	 laboral,	 jubilats,	una	classe	mitjana	que	es	veia	cada	

vegada	més	empobrida,	etc.	

	

	

Lideratge	

	

Malgrat	 que	 no	 van	 existir	 pròpiament	 lideratges	 globals	 de	 les	

revoltes	del	68	(potser	només	amb	l’excepció	de	Martin	Luther	King),	

les	revoltes	sí	que	van	tenir	lideratges	forts	en	cada	país.	Destaquen	

els	noms	dels	 líders	estudiantils	Daniel-Cohn	Bendit	a	França,	Rudi	

Dutschke	a	Berlín	 i	Pablo	Gómez	a	Mèxic;	 també	a	Txecoslovàquia	

Alexander	Dubcek	com	a	rostre	polític	del	socialisme	humà	i	l’autor	

teatral	 Václav	 Havel	 com	 una	 de	 les	 cares	 visibles	 del	 moviment	

intel·lectual.	

	

Per	contra,	només	els	situacionistes	francesos	van	proposar	a	la	Crida	

a	tots	els	treballadors,	publicada	el	30	de	maig	del	1968,	un	règim	de	

consells	que	impliqués	“una	democràcia	directa	i	total	i	l’abolició	de	

	

Des	del	primer	moment	els	indignats	van	rebutjar	qualsevol	tipus	

de	 lideratge.	 La	 seva	 voluntat	 era	 allunyar-se	 dels	 partits	

tradicionals	i	dels	sindicats,	i	no	caure	en	l’excessiu	protagonisme	

que	 consideraven	 que	 havia	 contaminat	 mobilitzacions	

precedents	 d’inspiració	 assembleària.	 Sense	 portaveus	 ni	

delegats,	 tothom	 qui	 participava	 en	 les	 assemblees	 no	 ho	 feia	

representant	 ningú	 més	 que	 si	 mateix.	 D’aquesta	 manera	 van	

voler	 impulsar	 una	 horitzontalitat	 radical	 i	 nous	 canals	

participatius	que	prenguessin	decisions	amb	major	participació	

ciutadana.		
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la	jerarquia”.	Uns	elements	que	els	indignats	prendrien	de	referència	

per	a	l’organització	horitzontal	de	les	mobilitzacions.		

	

Els	 manifestants	 posaven	 en	 comú	 el	 seu	 coneixement	 en	 les	

assemblees,	 però	 no	 hi	 havia	 ideòlegs	 que	 dirigissin	 les	

reivindicacions.	Només	el	suport	de	personalitats	públiques	com	

Michael	Moore,	Naomi	Klein	o	Noam	Chomsky	van	contribuir	a	

posar	rostres	a	un	conjunt	de	mobilitzacions	que	en	tot	moment	

va	apostar	pel	caràcter	col·lectiu.	

	

Això	 va	 canviar	 radicalment	 en	 els	 països	 on	 les	 revoltes	 van	

experimentar	 una	metamorfosi	 política.	 En	 són	 clars	 exemples	

Podem	en	l’àmbit	de	l’Estat	espanyol	i	En	Comú	Podem	en	l’àmbit	

català,	 basats	 en	 dos	 lideratges	 forts	 i	 personalistes	 com	 el	 de	

Pablo	 Iglesias	 i	 el	 d’Ada	 Colau	 (que	 ja	 havia	 exercit	 un	 paper	

carismàtic	i	influent	com	a	portaveu	de	la	PAH).	De	fet,	la	manca	

de	lideratges	definits	va	ser	un	dels	factors	que,	passada	l’onada	

de	mobilitzacions	i	sense	una	definició	clara	del	futur	polític	de	

les	 protestes,	 va	 contribuir	 a	 la	 progressiva	 desmobilització	 i	

pèrdua	d’influència	de	les	reivindicacions	dels	indignats.			

	

	

Tipologia	de		les	

reivindicacions	

	

Donat	 el	 context	 de	 creixement	 econòmic	 i,	 a	 diferència	 de	 les	

mobilitzacions	anteriors,	les	revoltes	del	68	es	van	permetre	centrar-

	

L’emergència	social	fruit	de	la	crisi	econòmica,	que	es	va	viure	de	

manera	més	o	menys	acusada	en	 funció	del	país,	va	portar	una	

convivència	 entre	 les	 demandes	 postmaterialistes	 i	 les	
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se	 en	 aspectes	 postmaterialistes,	 de	 denúncia	 contra	 els	 nous	

problemes	i	les	noves	contradiccions	arran	del	progrés.		

	

Així	 doncs,	 entre	 la	 llista	 de	 demandes	 es	 trobaven	 una	 major	

participació	 democràtica	 (o	 un	 procés	 democratitzador	 a	

Txecoslovàquia	 i	 a	 Mèxic),	 reformes	 en	 el	 sistema	 universitari	 i	

laboral,	la	protesta	contra	l'imperialisme,	la	defensa	dels	drets	de	les	

minories,	l'alliberament	sexual,	l’autorealització	personal,	etc.		

	

Així	 mateix,	 el	 moviment	 contracultural	 va	 posar	 l’accent	 en	

l’assoliment	d’un	canvi	de	consciència	individual	i	col·lectiu	a	través	

de	la	creació	d’una	cultura	pròpia	que	proporcionés	un	alliberament	

de	 les	estructures	socials,	familiars	 i	culturals	que	havien	regit	 fins	

aleshores	les	vides	dels	ciutadans.	

	

materialistes.	 Per	 contra,	 no	 van	 existir	 organitzacions	

contraculturals	de	rellevància	que	propugnessin	un	canvi	de	vida	

i	 un	 alliberament	 dels	 costums	 i	 de	 les	 estructures	 socials	 i	

familiars	 com	 ho	 havien	 fet	 els	 hippies,	 els	 contestaris	 o	 els	

situacionistes	cinquanta	anys	enrere.	

	

Entre	 les	 demandes	 postmaterialistes,	 els	 manifestants	 van	

reclamar	 un	 major	 aprofundiment	 democràtic	 (o	 un	 procés	

democratitzador	en	els	països	àrabs),	més	canals	de	participació	

ciutadana,	l’abolició	de	pràctiques	corruptes,	un	rebuig	a	la	presa	

de	 decisions	 per	 part	 de	 poders	 econòmics	 no	 electes,	 la	

incorporació	de	la	perspectiva	de	gènere	en	tots	els	àmbits,	més	

polítiques	de	protecció	del	medi	ambient,	etc.	

	

Dins	 la	 llista	 de	 reivindicacions	materialistes,	 els	 indignats	 van	

incloure-hi	 la	demanda	de	mesures	 contra	 l’atur	 estructural,	 la	

inestabilitat	 laboral,	 les	 retallades	 en	 matèria	 social,	 la	 falta	

d’accés	 a	 l’habitatge	 (a	 Espanya	 capitalitzat	 per	 la	 lluita	 de	 la	

PAH),	l’augment	de	preus	(sobretot	a	Egipte,	on	es	van	encarir	els	

productes	de	primera	necessitat),	etc.	

	

	



 

  69	

	

Conseqüències	

polítiques	

posteriors	

	

Si	bé	el	maig	del	68	va	deixar	una	petjada	duradora	i	va	ser	l’embrió	

d’una	multitud	de	canvis	culturals	i	dels	costums,	el	seu	fracàs	polític	

va	ser	alhora	un	comú	denominador	per	al	moviment.	

	

A	 França,	 la	 majoria	 absoluta	 de	 l’Union	 pour	 la	 défense	 de	 la	

République	 va	 significar	 el	 gran	 triomf	 de	 Charles	 de	 Gaulle	 i	 la	

constatació	de	 l’encert	d’haver	avançat	 la	 convocatòria	d’eleccions.	

Malgrat	que	el	president	dimitiria	tan	sols	un	any	després	per	haver	

perdut	un	referèndum	per	modificar	 la	Constitució	 (que	va	acabar	

sent	un	plebiscit	sobre	el	seu	lideratge),	la	victòria	incontestable	del	

seu	 partit	 a	 les	 legislatives	 va	 suposar	 la	 mort	 prematura,	 tant	

efectiva	com	simbòlica,	del	maig	del	68.	

	

Als	 EUA,	 que	 també	 van	 celebrar	 comicis	 el	 mateix	 any,	 Richard	

Nixon	va	ser	elegit	president.	El	republicà	havia	centrat	la	campanya	

electoral	en	la	promesa	de	posar	fi	a	la	guerra	del	Vietnam,	reduint	la	

presència	militar	 sobre	 el	 terreny	 i	 deixant	 el	 conflicte	 a	mans	de	

l’exèrcit	de	Vietnam	del	Sud.	Així	doncs,	el	seu	ascens	a	la	presidència	

es	 podria	 interpretar	 en	 certa	 mesura	 com	 un	 triomf	 de	 la	

reivindicació	 més	 aglutinadora	 del	 68,	 sobretot	 després	 que	 a	 la	

convenció	 demòcrata	 de	 Chicago	 s’hagués	 imposat	 Hubert	

	

Les	 revoltes	 del	 segle	 XXI	 han	 experimentat	 una	 sort	 desigual	

arreu	del	planeta.	

	

Pel	que	fa	a	 les	primaveres	àrabs,	 l’única	història	d’èxit	és	 la	de	

Tunísia.	Després	de	derrocar	el	dictador	Ben	Ali,	les	forces	del	nou	

govern	van	aprovar	una	Constitució	que	assimilava	Tunísia	a	un	

Estat	 democràtic	 i	 que	 contemplava	 bona	 part	 de	 les	

reivindicacions	dels	manifestants,	com	la	separació	de	poders,	la	

laïcitat	de	l’Estat,	la	igualtat	de	gènere	i	la	llibertat	de	premsa.		

	

En	canvi,	a	Egipte,	de	qui	depenia	la	sort	de	la	resta	de	primaveres	

en	ser	el	país	més	influent	de	la	regió,	van	entrar	a	governar	els	

Germans	 Musulmans,	 que	 havien	 tingut	 una	 presència	 gairebé	

inexistent	 en	 les	 protestes.	El	 seu	mandat	 va	 ser	 reemplaçat	 el	

2013	per	la	dictadura	militar	d’Abdelfatah	Al-Sisi,	un	règim	que	

descansa	 sobre	 la	 repressió	 estructural,	 la	 tolerància	 zero	 a	 la	

dissidència,	 l’ampliació	 dels	 poders	 de	 l’executiu	 a	 cop	de	 llei	 i	

decrets,	l’augment	del	poder	de	l’exèrcit	com	a	columna	vertebral	

de	l’Estat	i	la	censura	estricta	dels	mitjans	de	comunicació.	
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Humphrey	amb	un	programa	a	favor	de	continuar	la	guerra.	Però	al	

mateix	temps,	la	retirada	de	les	tropes	nord-americanes	va	debilitar	

la	revolta	de	maig,	que	va	perdre	un	dels	seus	cavalls	de	batalla	i	es	

va	abocar	a	la	fragmentació.	A	més,	el	fracàs	de	molts	experiments	de	

dur	una	 vida	 alternativa	 va	 accelerar	 la	 progressiva	 dissolució	 del	

conjunt	de	les	mobilitzacions.	

	

L’arribada	 de	 la	 tardor	 de	 Txecoslovàquia	 va	 ser	 una	 de	 les	 més	

brusques.	Els	dirigents	del	país	van	haver	de	capitular,	 acceptar	 la	

doctrina	 Bréjnev	 i	 firmar	 el	 Protocol	 de	 Moscou.	 A	 canvi	 que	 els	

dirigents	 txecoslovacs	 mantinguessin	 el	 càrrec	 i	 d’un	 crèdit	 de	 la	

URSS	 per	 pagar	 els	 danys	 ocasionats,	 Txecoslovàquia	 va	 haver	 de	

renunciar	 a	 denunciar	 internacionalment	 la	 invasió,	 permetre	 el	

control	del	Kremlin	sobre	les	reformes	i	acceptar	la	presència	de	les	

tropes	soviètiques	fins	que	no	es	“normalitzés”	el	país,	cosa	que	va	

durar	fins	ben	entrat	el	1969.	Sota	l’amenaça	d’una	nova	intervenció	

militar,	 Dubcek	 va	 abandonar	 el	 procés	 reformista	 i,	 amb	 ell,	 les	

reivindicacions	de	la	primavera	de	Praga.	Un	cop	de	porta	que	es	va	

fer	encara	més	evident	amb	l’arribada	al	poder	de	Gustáv	Husák,	que	

amb	 el	 seu	 “procés	 de	 normalització”	 va	 fer	 un	 gir	 a	 la	 política	

txecoslovaca	i	la	va	fer	tornar	al	neoestalinisme.	

		

Els	finals	més	tràgics	de	les	primaveres	àrabs,	però,	els	han	viscut	

Síria,	Líbia	i	el	Iemen.	La	repressió	violenta	del	règim	de	Bashar	

al-Assad	a	les	protestes	multitudinàries	del	març	del	2011	va	anar	

seguida	del	 conflicte	armat	més	greu	de	 la	 regió,	en	què	en	set	

anys	 han	 perdut	 la	 vida	més	de	 500.000	persones,	 6,1	milions	

s’han	vist	desplaçades	dins	el	país	 i	5,6	milions	més	han	buscat	

refugi	 fora	de	 les	fronteres,	 cosa	que	ha	desencadenat	 la	major	

crisi	migratòria	des	de	la	Segona	Guerra	Mundial.	

	

A	Líbia	l’aixecament	pacífic	va	derivar	ràpidament	en	un	conflicte	

armat	 en	 què	 va	 intervenir	 l’OTAN	 i	 que	 va	 acabar	 amb	

l’assassinat	 de	 Moammar	 al-Gaddafi.	 Mort	 el	 dictador,	 el	 país,	

profundament	dividit,	s’ha	vist	immers	en	una	nova	guerra	civil	

en	què	diferents	grups	armats	opositors	s’enfronten	pel	control	

del	govern.	Tots	ells	han	comès	crims	de	guerra.	Estat	Islàmic,	ara	

expulsat	 de	 Líbia,	 també	 va	 aprofitar	 el	 buit	 de	 poder	 per	

expandir-se	i	prendre	el	control	d’algunes	àrees.	

	

Al	Iemen	les	protestes	van	ser	igualment	reprimides,	tot	i	que	van	

aconseguir	forçar	a	dimitir	el	president	Alí	Abdulá	Salé	i	van	obrir	

la	 porta	 a	 un	 possible	 procés	 transicional.	 Una	 esperança	

progressista	que	es	va	veure	estroncada	amb	l’arribada	el	2015	
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El	 2	 d’octubre	 del	 1968	 va	 suposar	 un	 abans	 i	 un	 després	 en	 les	

revoltes	de	Mèxic.	La	matança	de	Tlatelolco	va	colpir	el	país	i	alhora	

va	marcar	un	dels	inicis	del	terrorisme	d’Estat	a	l’Amèrica	Llatina.	A	

hores	d’ara	encara	no	se	sap	el	nombre	exacte	de	víctimes	ni	tampoc	

s’ha	 encausat	 els	 responsables.	 Pel	 que	 fa	 al	 govern,	 el	mandat	 de	

Gustavo	 Díaz	 Ordaz	 es	 va	 allargar	 fins	 al	 1970,	 sota	 el	 qual	 es	 va	

mantenir	 la	 repressió,	 amb	 centenars	 d’estudiants	 perseguits,	

empresonats	o	forçats	a	l’exili.	Malgrat	que	l’empremta	de	Tlatelolco	

va	deixar	clar	als	mexicans	i	mexicanes	les	minses	expectatives	que	

podien	tenir	davant	la	possibilitat	de	reformes,	les	protestes	del	68	

van	assentar	les	bases	per	a	l’augment	de	la	consciència	política	de	la	

ciutadania	i	de	la	mobilització	col·lectiva,	cosa	que	va	contribuir	que	

als	anys	70	es	visqués	un	nou	període	d’efervescència	social.	

	

De	manera	transversal,	les	lluites	del	68	van	sembrar	la	llavor	per	al	

sorgiment	 dels	 nous	 moviments	 socials	 dels	 anys	 posteriors.	 En	

particular,	 del	 feminisme,	 el	 pacifisme	 i	 l’ecologisme.	 Ara	 bé,	 cal	

subratllar	 que	 aquestes	 reivindicacions	 havien	 quedat	 fora	 de	

l’agenda	del	68.	L’impuls	del	 feminisme,	de	 fet,	no	s’entén	sense	 la	

decepció	de	les	activistes	per	la	masculinització	de	les	estructures	de	

les	 organitzacions	 i	 les	 discriminacions	 de	 gènere	 viscudes	 en	 les	

de	tropes	huzis	lleials	a	l’expresident	i	el	desencadenament	d’una	

guerra	civil	que	encara	continua.	Tant	les	forces	huzis	com	el	seu	

rival,	la	coalició	dirigida	per	l’Aràbia	Saudita,	han	comès	crims	de	

guerra	i	abusos	greus	dels	drets	humans.	

	

A	Occident,	 Islàndia,	 el	 primer	país	 a	 rebel·lar-se	 contra	 l’statu	

quo	el	2008,	va	ser	un	dels	exemples	per	excel·lència	on	es	van	

emmirallar	 les	mobilitzacions	 globals	 dels	 indignats.	 A	 base	de	

protestes	pacífiques,	la	societat	islandesa	va	aconseguir	al	cap	de	

setze	 setmanes	 tombar	 el	 govern	 que	 havia	 portat	 el	 país	 a	 la	

bancarrota	i	va	deixar	que	fessin	fallida	els	seus	bancs	en	negar-

se	dues	vegades	per	referèndum	a	fer-se	responsable	d’un	deute	

bancari	 de	 6.700	 milions	 d’euros.	 També	 per	 referèndum,	 els	

islandesos	 van	 donar	 suport	 a	 una	 proposta	 de	 reforma	

constitucional	 elaborada	 per	 25	 ciutadans	 anònims	 que	 incloïa	

aportacions	d’altres	milers	de	persones,	entre	les	quals	hi	havia	

tornar	 la	 propietat	 dels	 recursos	naturals	 a	 l’Estat	 o	 facilitar	 la	

celebració	de	referèndums	a	proposta	ciutadana.	

	

Pel	que	fa	al	15M	espanyol,	cal	destacar	la	irrupció	i	consolidació	

de	 partits	 com	 Podem,	 en	 l’àmbit	 estatal;	 Catalunya	 En	 Comú	

Podem,	a	Catalunya;	 i	 formacions	de	vocació	municipalista	com	
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assemblees,	 cosa	que	 les	va	convèncer	de	 la	necessitat	de	prendre	

part	en	una	lluita	paral·lela	en	perspectiva	de	gènere.	Però	malgrat	

això,	 alguns	 nuclis	 seixantavuitistes	 com	 les	 universitats	 nord-

americanes	 i	 la	 Universitat	 Lliure	 de	 Berlín,	 les	 manifestacions	

britàniques	 contra	 la	 guerra	del	Vietnam	 i	 els	discursos	 de	Luther	

King	sí	que	van	ser	caldos	de	cultiu	incipients	d’algunes	de	les	idees	

que	floririen	en	els	moviments	de	la	dècada	dels	70.	

	

Per	 últim,	 cal	 subratllar	 les	 conseqüències	 culturals	 de	 les	

mobilitzacions	del	68,	on	va	ser	molt	més	reeixit	que	en	el	terreny	

polític.	Impulsat	sobretot	per	les	idees	del	moviment	contracultural,	

va	 desencadenar	 un	 procés	 lent	 de	 canvis	 i	 d’alliberament	 en	 els	

costums,	en	el	pensament	i	en	les	maneres	de	viures	que	van	marcar	

un	punt	d’inflexió	respecte	la	mentalitat	encotillada	de	postguerra	i	

dels	Trenta	Gloriosos.	En	són	exemples	els	avenços	que	es	van	assolir	

en	polítiques	d’igualtat	de	gènere,	la	ruptura	dels	cànons	tradicionals,	

la	 modernització	 educativa,	 la	 revolució	 sexual,	 la	 laïcització	 i	 la	

preeminència	de	la	subjectivitat.	En	aquest	sentit,	les	revoltes	del	68	

van	suposar	un	salt	a	la	modernitat	per	part	d’una	generació	que	no	

havia	conegut	la	guerra,	però	que	havia	enyorat	massa	la	llibertat.	

Barcelona	En	Comú	o	Ahora	Madrid.	Tot	i	que	aquests	partits	no	

són	sinònims	plens	de	la	lluita	dels	indignats,	han	pretès	recollir	i	

fer	efectives	 les	 seves	propostes,	plasmades	en	el	 seu	codi	ètic.	

Tot	i	que	no	han	tingut	prou	força	per	conquerir	espais	de	poder	

en	el	govern	estatal	o	en	els	autonòmics,	el	seu	triomf	en	alcaldies	

puntals	 com	 Madrid	 i	 Barcelona	 ha	 comportat	 un	 canvi	 de	

paradigma.	 De	 la	 mateixa	 manera	 que	 la	 seva	 consolidació	 en	

l’espectre	 polític	 espanyol	 ha	 transformat	 les	 dinàmiques	

existents	en	les	estructures	de	govern,	el	seu	llegat	explicarà	bona	

part	 de	 les	 reivindicacions	 de	 les	 futures	 expressions	 d’acció	

col·lectiva,	 ja	 s’articulin	 en	 col·laboració	 amb	 la	 política	

institucional	 o	 bé	per	 empènyer-la	 a	 fer	 els	 canvis	 que	queden	

pendents.	

	

Finalment,	 cal	 entendre	 l’independentisme	 català	 com	 un	

moviment	social	encara	en	ple	desenvolupament	 i	dins	el	“cicle	

de	protesta”,	una	fase	en	què	s’intensifiquen	les	confrontacions	i	

en	què	 l’acció	col·lectiva	es	difon	ràpidament.	En	aquest	 cas,	el	

futur	 del	 moviment	 s’explicarà	 en	 dos	 eixos.	 D’una	 banda,	 la	

manera	 com	 avancin	 els	 esdeveniments	 polítics	 en	 els	 propers	

mesos	 (als	 quals	 hi	 està	 profundament	 lligat).	 De	 l’altra,	 la	

capacitat	del	propi	moviment	per	eixamplar	els	seus	suports	més	
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enllà	 de	 l’independentisme	 estricte,	 buscant	 complicitats	 entre	

els	 sectors	 de	 l’esquerra	 (tant	 catalana	 com	 espanyola)	 que	

s’hagin	 sentit	 incòmodes	 davant	 “el	 legalisme	 autoritari”	 de	

l’Estat	 i	 que	 temin	 que	 el	 fre	 als	 anhels	 separatistes	 serveixi	

d’excusa	al	mateix	temps	per	retrocedir	en	drets	i	llibertats	civils	

per	 al	 conjunt	 de	 la	 ciutadania.	 En	 aquest	 sentit,	

l’independentisme	 català	 pot	 ser	 vist	 com	 una	 oportunitat	 per	

reprendre	les	reivindicacions	del	15M	d’una	democràcia	més	real	

i	com	una	nova	manera	per	fer	trontollar	l’ordre	del	78.	

	

Així	mateix,	 recollint	 l’herència	dels	moviments	socials	que	van	

prendre	força	al	 llarg	dels	70,	moltes	de	 les	revoltes	d’avui	han	

inclòs	 demandes	 que	 havien	 quedat	 ajornades.	 L’exemple	més	

clar	 és	 el	 feminisme,	 que	 viu	 en	 l’actualitat	 un	 nou	 moment	

d’efervescència.	En	les	primaveres	àrabs,	especialment	a	Tunísia	

i	a	Egipte,	la	lluita	feminista	va	ser	ben	present	en	la	revolució	i	va	

actuar	 com	 un	 dels	 motors	 de	 mobilització	 col·lectiva.	 La	

democratització	 d’Internet	 i	 les	 xarxes	 socials	 va	 donar	

l’oportunitat	a	moltes	dones	de	prendre	la	paraula	i	de	convertir-

se	en	líders	influents	dins	el	cicle	de	protestes,	com	és	el	cas	de	la	

bloguera	egípcia	Asmaa	Mahfouz.	A	més,	les	dones	van	tenir	una	

participació	molt	notòria	en	l’ocupació	de	l’espai	públic.	
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D’altra	 banda,	 les	 reivindicacions	 en	 clau	de	 gènere	 també	 van	

formar	part	de	les	assemblees	del	15M	i	estan	sent	un	dels	eixos	

vertebradors	 del	 moviment	 independentista	 català	 a	 l’hora	 de	

definir	com	hauria	de	ser	una	futura	República	catalana.	Moltes	

dones	han	vist	en	el	qüestionament	de	l’ordre	del	78,	ja	sigui	en	

termes	propis	dels	indignats	o	de	l’independentisme	català,	una	

ocasió	històrica	per	trencar	amb	el	model	heteropatriarcal	vigent	

i	 construir	 una	 nova	 societat	 sobre	 les	 bases	 d’una	 igualtat	 no	

només	legal,	sinó	també	real	i	efectiva.	

	

	

Principals	

eslògans	

	

Tot	 i	 que	 les	 mobilitzacions	 del	 68	 van	 compartir	 reivindicacions	

comunes,	els	eslògans	i	les	consignes	resulten	molt	útils	per	entendre	

com	 es	 va	 viure	 i	 on	 es	 va	 posar	 l’accent	 en	 cada	 país	 durant	 les	

protestes.	Alguns	d’aquests	 lemes,	de	fet,	van	acabar	sent	autèntics	

símbols	representatius	de	les	revoltes.	

	

França	

- Siguem	realistes,	demanem	l’impossible	

- Prohibit	prohibir	

- Es	viu	l’eternitat,	la	massa	ho	sent	

	

De	manera	paral·lela,	 els	 eslògans	de	 les	 revoltes	 del	 segle	 XXI	

també	ajuden	a	comprendre	les	diferents	demandes.	Alguns	d’ells	

intenten	 emular	 la	 poètica	 i	 l’esperit	 contracultural	 dels	

emblemes	que	van	fer	fortuna	el	68.	

	

Espanya	

- No	ens	representen	

- No	som	mercaderies	en	mans	de	polítics	i	banquers	

- No	hi	ha	pa	per	a	tant	xoriço	

- Joventut	sense	futur	
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- Se	somnia	despert	

- La	mercaderia,	la	cremarem	

- La	burgesia	no	té	cap	altre	plaer	que	el	de	degradar-los	tots	

- No	a	la	revolució	amb	corbata	

- Llegir	menys,	viure	més	

- L’escola	està	al	carrer	

- Com	més	faig	la	revolució,	més	ganes	tinc	de	fer	l’amor	

- La	imaginació	al	poder	

- Construir	una	 revolució	 és	 també	 trencar	 totes	 les	 cadenes	

interiors	

- La	revolució	s’ha	de	fer	en	els	homes	abans	de	realitzar-se	en	

les	coses	

- Sota	les	llambordes,	hi	ha	la	platja	

- De	Gaulle,	no.	Mitterrand,	no.	Poder	popular,	sí	

	

EUA	

- La	pau	és	patriòtica	

- Fes	l’amor	i	no	la	guerra	

- Mou-te	o	seguirem	endavant	igualment	

- Mai	et	refiïs	d’un	home	

- Hell	no,	we	won’t	go	(en	referència	a	la	mobilització	de	soldats	

per	a	la	guerra	del	Vietnam)	

- En	diuen	democràcia	i	no	ho	és	

- Democràcia	real	ja	

- Indigna’t!	

- No	som	antisistema,	el	sistema	és	antinosaltres	

- Quan	s’apaguen	els	fanals,	brilla	el	Sol	

- Sense	casa,	sense	feina,	sense	pensió,	sense	por	

- Els	polítics	se’ns	pixen,	els	mitjans	diuen	que	plou	

- Violència	és	cobrar	600€	

- M’agrades	democràcia,	però	estàs	absent	

- La	teva	passivitat	és	la	teva	complicitat	

- No	falten	diners,	sobren	lladres	

- Apaga	la	tele.	Encén	la	ment	

- Els	nostres	somnis	no	caben	en	les	vostres	urnes	

- Penso.	Per	tant,	molesto	

- Em	sobra	mes	a	final	de	sou	

- On	està	l’esquerra?	Al	fons	a	la	dreta	

- L’or	del	banquer,	la	sang	de	l’obrer	

- Nobody	expects	The	Spanish	Revolution	

- Error	404.	Democracy	not	found	

- Yes,	we	camp	
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Txecoslovàquia	

- Torna	a	casa,	Ivan,	la	Natasha	t’espera.	Torna	a	casa	i	no	tornis	

més	(en	referència	a	l’ocupació	soviètica)	

- Els	EUA	al	Vietnam,	la	URSS	a	Txecoslovàquia	

- Leonid	 [Bréjnev],	 envia	 deu	 tancs	 més.	 Vint	 revolucionaris	

han	sorgit	avui	

	

Mèxic	

- Moren	els	homes,	no	les	idees	

- Premsa	venuda,	diguin	la	veritat	

- No	més	sang	d’estudiants	

- Poder	al	poble	ja	

	

Tunísia	 (com	a	país	 representatiu	 de	 les	 primaveres	 àrabs.	 La	

resta	de	països	de	 la	regió	van	adaptar	els	eslògans	tunisians	al	

seu	context	particular)	

- Treball,	llibertat	i	dignitat	(A	Egipte:	Pa,	llibertat	i	justícia	

social)	

- Estem	amb	els	màrtirs	

- Tunísia	lliure,	Ben	Ali	fora	

- Ben	Ali,	dégage	

- Game	over	

- El	poble	vol	la	caiguda	del	règim	

	

EUA	

- Som	el	99%	

- Wall	Street	és	el	problema	

- Atureu	l’avarícia	de	les	empreses	

- Prou	de	prestacions	per	als	rics	

- Dispareu	esperma,	no	bales	

- Mengeu-vos	els	rics	

- El	 capitalisme	 no	 és	 saludable	 per	 als	 infants	 ni	 per	 als	

éssers	vius	
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Independentisme	català	

- Som	una	nació	i	tenim	dret	a	decidir	

- Votar	no	és	cap	delicte	

- Volem	butà	(homòfon	de	votar)		

- Independència	per	canviar-ho	tot	

- Freedom	for	Catalonia	

- Europe,	wake	up	

- No	hi	ha	prou	presons	per	a	tanta	dignitat	

	

	
	
	

 


