
Onejar la bandera és un recull de textos a través del 
qual es pretén explicar el canvi del discurs i de les 
pràctiques nacionalistes en un temps convuls com 
l’actual. Assistim a la transformació d’un nacionalisme 
més banal, desapercebut i concebut com a natural 
(mitjançant les banderes que onegen als edificis 
públics, la reproducció diària del mapa estatal en la 
previsió meteorològica, les pràctiques esportives de la 
selecció nacional...), cap a un altre més explícit que, 
en moltes ocasions, es presenta en la seua versió més 
violenta. En aquestes línies s’analitza la situació dels 
nacionalismes als Països Catalans i en altres països 
per tal d’esbrinar les conseqüències d’aquest fenomen 
i com podem actuar per aturar l’avanç d’aquesta 
ideologia
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De banderes, voluntats i 
simulacres electorals 
Miquel Nicolàs Amorós 

Pròleg

El lector llegirà aquestes paraules quan s’haurà consumat una nova 
contesa electoral de resultat incert. La convocatòria d’uns nous 
comicis generals invita a reflexionar sobre els missatges polítics de 
les formacions contendents. Però més que sobre una oferta esqui-
fida i poc atractiva, la interrogació primera versa sobre el sentit i 
oportunitat de les eleccions en si. Són útils els processos electorals, 
tal com estan configurats a hores d’ara, si hom vol transformar la 
realitat? Es pot canviar aquesta societat “des de dins”, sense dina-
mitar-ne els fonaments, tan sòlids que tendeixen a colonitzar les 
nostres consciències? Expressen els vots els drets d’una ciutadania 
que, en una alta proporció, sembla deambular entre la submissió 
i la ignorància, entre el consum, l’espectacle i l’anomia? Es po-
drà construir algun dia, amb suport electoral, un nou marc polí-
tic de convivència multinacional? Dit ras i curs, votant es podrà 
mai instaurar, a casa nostra, una confederació ibèrica de nacions 
solidàries, instruïdes i sostenibles? Amb la participació política 
estàndard es podria verificar en pocs anys la independència de 
Catalunya? O configurar, en l’horitzó de dècades, un espai de so-
birania nacional, negociada i compartida, per a tots els territoris 
de llengua catalana?

No resulta fàcil respondre de manera nítida aquests interrogants. 
Ni queda gens clar on pouar les respostes. Si mirem en l’arxiu 
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de la història, no trobarem gaires motius per a l’optimisme. Les 
experiències revolucionàries de la contemporaneïtat començaren 
invocant grans principis irrenunciables (llibertat, igualtat, 
fraternitat) i desembocaren en el terror. O en una tirania tant 
o més terrible que la precedent. Els intents democràtics de 
construir una societat més justa i igualitària (la Segona República 
a Espanya, la Unidad Popular a Xile) s’estroncaren en un bany de 
sang, amb el qual es buscava escarmentar i dissuadir l’esdevenidor. 
I, d’altra banda, desaparegut fa trenta anys el bloc socialista, hem 
assistit a l’omnipresència d’un capitalisme blindat, a prova d’altres 
mutacions que no siguin les internes. Amb un mapa tancat de 
nacions-estat que, al primer món, giren al voltant dels grans 
centres financers. Amb una gran part de la humanitat immersa 
en una pobresa silent i invisible. Amb unes referències culturals i 
ideològiques homogènies, que ni tan sols necessiten parlar-nos de 
pensament únic. Perquè milions i milions de persones, si més no 
al món occidental, presumptament lliure i avançat, tenen com a 
únic pensament el consum compulsiu. 

Fa una colla d’anys, Anthony Giddens, prestigiós sociòleg i ar-
tífex teòric de la «tercera via», gens sospitós, doncs, de vel·leïtats 
transgressores, descrivia la voràgine postmoderna en termes de 
«món desbocat». Ara, el diagnòstic sobre la deriva d’aquest món 
nostre s’hauria de descriure en termes apocalíptics: avancem al ga-
lop a frec del precipici. I no en som conscients. Probablement per-
què les formes de dominació, abans coactives fins a la brutalitat i 
molt presents arreu, han esdevingut avui febles, quasi amigables, 
sibil·lines i difuses. Un altre front s’ha afegit a aquest panorama 
terrible. L’ecologicidi, el conflicte global que ens enfronta com a 
espècie en un planeta exhaust, sobreexplotat i malalt de degrada-
ció biològica i mediambiental, encara difumina més les arestes 
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del problema. Però els responsables de la dominació individual i 
col·lectiva són, històricament parlant, els qui s’estan carregant el 
planeta blau. Els mateixos que han fet onejar la bandera del capi-
tal transnacional.

Ara bé, no ens podem lliurar a la desesperació. Ni dedicar-nos 
a practicar la crítica destralera sense oferir alternatives de progrés. 
Cal mirar endavant i començar a construir eines conceptuals, mi-
rades de complicitat solidària. Cal, en definitiva, tornar a posar 
en pràctica la màxima tantes vegades repetida d’Antonio Gram-
sci, pensador comunista italià empresonat pel feixisme i alliberat 
pocs dies abans de morir: «El pessimisme és un assumpte de la 
intel·ligència; l’optimisme de la voluntat». En efecte, els treballs 
que s’apleguen en aquest recull són tan lúcids com esperançats. 
Denuncien la presència arreu de formes de poder i d’opressió que 
fan difícil la vida individual i col·lectiva. Però contenen, ni que 
sigui entre línies, els antídots per sortir-ne, per vèncer la malaltia 
del derrotisme i fer costat als qui lluiten per un canvi social just, 
solidari i sostenible.

El recull s’obre amb un text de Jordi Garcia Miravet, Naciona-
lisme perquè no canvie res, on l’autor fa una breu però lúcida anàlisi 
de les trampes ideològiques que conté el discurs del catalanisme 
conservador. Recuperant i adaptant un text que se centrava en 
l’època en què Artur Mas liderava el mainstream del catalanisme 
conservador, Jordi Garcia desvetlla els paranys del nacionalisme 
burgès. Aquest amaga els mecanismes de dominació i les contra-
diccions de classe sota el paraigua d’una nació ideal, cohesionada 
pels mites de la llengua, la cultura i la història comunes. Val a 
dir que aquest discurs s’ha vist superat per l’evolució vertiginosa 
dels esdeveniments i per les exigències de la competència políti-
ca amb l’esquerra republicana. El món convergent, esquitxat pels 
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escàndols que han arruïnat el crèdit polític del clan Pujol, s’ha 
vist forçat a ingressar en una aventura sobiranista per a la qual no 
tenia full de ruta. La vella tàctica de pressionar l’Estat i servir-lo 
fidelment alhora, denunciada de forma grollera amb la locució 
fer la puta i la Ramoneta, ja no servia. Entre rendir-se amb armes 
i bagatge al contrincant polític que li disputava part de l’espectre 
ideològic i abocar-se a l’abisme d’una insurrecció continguda, en 
la qual mai no es va creure del tot, els exdirigents convergents 
optaren per la segona via. El resultat és ben conegut i ha dut a la 
frustració i el marasme actuals.

Per la seva banda, Jordi Martí i Font, a L’extrema dreta a Catalun-
ya després de l’1 d’octubre, mostra com el tòpic de la unitat territorial 
de la «pàtria española» és la premissa sobre la qual descansa tota la 
construcció política de l’Estat espanyol. És una mena de mantra 
que ha resistit el pas del temps, des de les formulacions inicials a 
la fi del segle xix, tot just quan emergeixen els nacionalismes basc 
i català i s’aferma la ideologia espanyolista com a resposta centra-
litzadora contra aquestes reivindicacions de la perifèria. La unitat 
política d’Espanya constitueix la pedra angular d’aquest Estat, en els 
moments de dictadura (Primo de Rivera, Franco) com en les etapes 
de presumpta democràcia formal (Segona República, restauració 
borbònica actual). Des del període d’entreguerres, la resposta de 
l’espanyolisme unitarista s’identifica amb la ideologia i la pràctica 
política del feixisme més recalcitrant. No pot sorprendre, doncs, 
que d’ençà del referèndum truncat de l’1 d’octubre de 2017 s’hagi 
registrat a Catalunya un rebrot de les organitzacions d’extrema dre-
ta. La radiografia que en fa Martí i Font, amb dades fefaents sobre el 
«terror negre», es podria completar en altres territoris, com ara el va-
lencià, on la presència de grupuscles feixistes dibuixa un panorama 
d’exasperació antidemocràtica i de xocs al carrer força inquietant.
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Paula Duran Santacatalina signa el treball següent, Pirates, el 
malson de qualsevol poble, que comparteix arguments i afinitats 
interpretatives amb el text precedent. L’autora fa servir la metàfora 
negativa de la pirateria com a emblema que ajuda a entendre els 
paranys del control social instal·lats en la societat valenciana des 
de fa dècades. El text s’engega amb dos paràgrafs inicials extrets del 
llibre La pesta blava (1987), una anàlisi en què el psiquiatra valen-
cià Vicent Bello disseccionava el blaverisme com a fenomen proto-
típicament autòcton. Un fruit de la psicopatologia col·lectiva ges-
tat i atiat des de les instàncies més fosques del feixisme local. Amb 
un triple objectiu: evitar la més mínima transformació de l’ordre 
sociopolític, conservar les prerrogatives de les elits per mitjà de la 
pantalla ideològica de l’anticatalanisme i estendre els mecanismes 
del control social a una massa amorfa, desinformada i mobilitzada 
sols per impulsos i emocions primaris. 

Seguint Bello, Paula Duran identifica la deriva dels pirates 
autòctons, que van instal·lar en l’escena social la intimidació, 
la rapinya i l’abordatge, pràctiques piràtiques per excel·lència, 
enfront de la navegació pacífica a què aspira una societat en què 
els conflictes es dirimeixen per procediments democràtics. Amb la 
perspectiva que dona el temps, l’autora remarca com el blaverisme 
feixista valencià esdevingué una estratègia exportable al conjunt de 
l’Estat. Dit altrament, com en l’espai valencià, a les acaballes del 
franquisme i la primera transició, s’elaborà un discurs i una pràctica 
que entroncava amb la tradició secular de la catalanofòbia més 
furibunda i l’amplificava a escala exponencial, comptant amb el 
concurs dels media i els recursos de l’aparell repressiu de la dictadura.

En un àmbit temàtic molt pròxim, Albert Noguera Fernández 
argumenta a L’esquerra i els símbols nacionals a España la necessitat 
de dotar-se d’un nou imaginari que funcioni com ho han fet sem-
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pre els referents simbòlics compartits: galvanitzant les consciències, 
enervant els ànims, guiant el poble. Sí, guiant el poble, a la manera 
de la coneguda pintura de Delacroix, que Noguera hi comenta. No 
és una comesa fàcil, la construcció de nous referents compartits, 
però és evident que amb els propis de l’Estat, que l’esquerra estata-
lista ha tractat de reapropiar-se, ni pot haver-hi mobilització, ni es 
pot arribar enlloc. Però certament els símbols no es poden planifi-
car. No són un objecte de consum més, que les campanyes publici-
tàries puguin difondre viralment. Cal una conjunció de factors pro-
picis. Queda clar, però, que sense un repertori nou (verbal, icònic, 
musical, gestual, fins i tot) és gairebé impossible el triomf dels nous 
moviments populars. Rearmament ideològic, mobilització social i 
recàrrega simbòlica són tres processos a desenvolupar en paral·lel.

Els dos articles següents se centren en problemes del continent 
americà que en realitat ens afecten a tots, més enllà de les fronteres 
polítiques o mentals en què es configura la nostra vida. Nacionalis-
me i migració. L’odi al diferent en el discurs de Trump, de Diana Gener 
Sala, explora la ideologia i la pràctica política dominants en la que és 
encara la primera potència planetària, tot i els canvis en la política in-
ternacional de l’anomenat multilateralisme. Val a dir que Trump no és 
una anomalia en el sistema de dominació nord-americà. Les mentides 
que propala en les xarxes, els estirabots ridículs que deixa anar-hi, les 
fanfarronades de pistoler que exhibeix davant els mitjans o en tribunes 
públiques representen una exacerbació de la ideologia dominant als 
Estats Units d’ençà que es configuraren com un estat-nació de caire 
continental. Com se sap, aquest país complex, paradigma de la domi-
nació imperial contemporània, es va congriar sobre l’hegemonia dels 
WASP, els homes blancs anglosaxons i protestants. Dit altrament, el 
refús de tota alteritat que no s’ajusti al cànon dominant es troba en els 
orígens de la societat nord-americana. 
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Ara bé, d’aquesta mateixa societat han eixit veus discrepants 
molt potents i algunes iniciatives polítiques que parlen de la vigo-
ria d’una societat plural, com ja va veure Alexis de Tocqueville a 
mitjan segle xix: el moviment dels drets civils dels afroamericans, 
encapçalat per Martin Luther King; l’empechement que acabà amb 
Richard Nixon, un president particularment mentider i corrupte; 
l’elecció del primer president de color, Barack Obama… Certa-
ment que es pot dubtar de l’eficàcia d’aquestes iniciatives, que 
sens dubte van acabar reforçant els mecanismes de dominació 
en aquella societat multiètnica. Només cal recordar que Obama 
va repatriar als països d’origen més immigrants dels que ha ex-
pulsat Trump fins ara. Això sí, amb la discreció i elegància que 
eren connaturals al president que incomplí la paraula de tancar el 
centre d’internament de Guantánamo. En definitiva, Trump no 
és sinó la projecció metonímica (la part pel tot) d’un sistema de 
dominació que escampa els seus tentacles ací i enllà, fent reeixir 
la rebel·lió d’una minoria rica i poderosa per sobre d’una majoria 
depauperada i inerme, de la qual formen part cada cop més unes 
classes mitjanes laminades fins a l’extenuació.

Un d’aquests tentacles es troba al sud del mateix continent 
americà, al Brasil de Jair Bolsonaro. L’uruguaià Raúl Zibechi ex-
plica en Brasil: dones i joves, dic de contenció de la ultradreta com 
es va produir l’ascensió al poder d’aquest exmilitar, obsedit a es-
borrar els tímids avenços que en matèria de justícia social es van 
registrar sota les presidències de Lula da Silva i Dilma Rousseff. 
Zibechi remarca l’error estratègic i tàctic del moviment social bra-
siler: creure que aquell enorme país, que concentra el 40 % de 
la terra i els recursos naturals de l’Amèrica meridional, es podia 
reformar sols per la via institucional, jugant les cartes de la demo-
cràcia representativa i negligint la pressió al carrer. La tesi de Zibe-
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chi és que el retorn a l’oposició pot desvetllar les consciències de 
les forces de progrés, en el sentit que no es pot abaixar la guàrdia: 
cal vigilar davant la capacitat del nou ordre capitalista per mutar 
i adaptar-se a les contingències de la tecnologia, el mercat o els 
mateixos moviments populars. 

Finalment, Laia Mas Climent repassa des de la perspectiva del 
feminisme crític els desafiaments que té plantejats aquesta aldea 
global en què s’ha convertit el conjunt del planeta. En efecte, amb 
el títol de Feminisme per a canviar-ho tot! Propostes des del feminisme 
per a fer front al discurs del nacionalisme banal, el seu treball és un 
recorregut ambiciós i ben travat pels problemes de l’ordre social pla-
netari i per les respostes que s’hi poden articular, des de la visió del 
feminisme actiu. És ben sabut que de feminismes, com de qualsevol 
moviment d’implantació extensa, n’hi ha de moltes menes. El femi-
nisme que reivindica Laia Mas és el de la coneguda divisa poètica de 
l’escriptora catalana Maria Mercè Marçal, que agraïa a l’atzar tenir 
una triple condició rebel: haver nascut dona, de classe treballadora i 
de nació oprimida. Avui hi afegiríem la seva opció homosexual, que 
la Marçal no amagà mai, per bé que en la seva època encara hi havia 
una forta criminalització de tot el que no fos canònic. 

Laia Mas parteix del supòsit que vivim en un món global, 
on s’ha instal·lat pertot arreu un sistema de capitalisme tecno-
lògic, d’estadi postmodern (turbocapitalisme salvatge, en diuen 
alguns autors), que consagra la dominació dels estats-nació de 
caire imperial, tot promovent els antivalors de la concentració 
de la riquesa en mans d’una plutocràcia planetària, l’explotació 
de classe, el masclisme heteropatriarcal, el nacionalisme racis-
ta, xenòfob i excloent, el consumisme indiscriminat, el balafia-
ment energètic i l’espoliació dels recursos ecològics i els hàbitats 
naturals… Aquesta conjunció de fenòmens no és fruit d’una 
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conxorxa premeditada. No es tracta de pensar-la en termes de 
teories conspiranoiques, expressió que utilitzen els mitjans per 
a combatre i denigrar ací i enllà les veus més crítiques. Es tracta 
d’entendre que aquests fenòmens interdependents han permeat 
el teixit social i s’han instal·lat en la nostra vida quotidiana, en 
les consciències, en les accions col·lectives i les conductes indivi-
duals, fins esdevenir gairebé invisibles, de tan banals i assumits 
que ens resulten. Això explica que les contradiccions del sistema 
s’aguditzin a la mínima que es donen les condicions polítiques 
propícies. N’és un exemple, adduït per Laia Mas, el que va pas-
sar a Andalusia amb les eleccions autonòmiques del 2018, que 
obriren la porta a l’extrema dreta i a la reculada en drets socials 
i llibertats individuals. 

Però és contra aquest estat de coses que podem aplicar la pers-
pectiva feminista, vinculada als moviments i les iniciatives allibe-
radores en les diverses esferes ja al·ludides. En efecte, l’evolució de 
les pràctiques polítiques ha anat decantant el pes del feminisme 
contemporani i l’ha associat a la lluita anticapitalista, al pacifisme 
internacionalista, als moviments per l’emancipació de les minories 
nacionals oprimides, als col·lectius antiracistes, al moviment eco-
logista d’abast local, regional o planetari, als grups que promouen 
el diàleg intercultural i l’acolliment solidari… En tots aquests 
fronts, les dones poden induir un canvi en les mirades a la rea-
litat i en les estratègies de transformació d’aquesta. Es tracta de 
capgirar la preeminència dels antivalors esmentats, de subvertir 
l’ordre social sense apel·lar a la violència. La noció clau que re-
sumeix aquesta revolució de la política, la cultura i les relacions 
quotidianes és feminització. En efecte, cal adoptar una visió de 
dona, de dona orgullosa de ser-ho, conscient del seu potencial i 
disposada a desplegar-lo de manera activa en tots els àmbits de la 
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seva dimensió personal i col·lectiva. Cal fer-ho així conscients que 
la perspectiva de dona, i la identitat femenina en si, no deixen de 
ser un constructe social, que convé sotmetre a escrutini.

Comptat i debatut, Laia Mas dona molts exemples de pràc-
tiques i situacions a feminitzar. I esmenta obres i referents per 
endinsar-nos en el camí de l’equitat solidària, la diversitat i la jus-
tícia. Des de la reivindicació del comunalisme a la revolució dels 
afectes i les cures, de la superació de la xenofòbia, que sempre 
castiga més les dones (el cas de la islamofòbia de gènere) a la so-
birania reproductiva. I no oblida l’autora que cal treballar el canvi 
feminitzador en múltiples nivells i àmbits: la reforma dels marcs 
normatius, les polítiques de gènere, la lluita en l’ensenyament, 
els media o les tribunes de partit… Però també en l’àmbit de la 
privacitat, en la rectificació del masclisme banal de cada dia que 
impregna les relacions personals. 

Com veiem, els treballs aquí reunits situen la discussió a casa 
nostra i es poden llegir com a variacions d’una mateixa experièn-
cia política, marcada per la voluntat transformadora. Fet i fet, hi 
ha fibres subtils que relliguen els set textos, a fi de conformar un 
tapís complex, una bandera que sovint es desplega al vent contra 
les persones i a estones oneja a favor de la llibertat i la fraternitat 
humanes. Llegint-los podem entendre que la realitat és una cons-
trucció intrínsecament complexa. I que, per sota de les aparences, 
no té uns perfils tan nítids com sembla, sinó que està formada per 
múltiples arestes, sinuositats i escletxes. I és per aquestes fissures 
que podem introduir la falca de la voluntat transformadora, amb 
gestos individuals o amb accions col·lectives. Accions que van 
molt més enllà d’introduir paperetes electorals en urnes custodia-
des, sota la mirada vigilant dels guardians de l’Estat.
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Nacionalisme perquè no 
canvie res
Jordi Garcia Miravet

Introducció 

El text que s’exposa a continuació és un breu tast del llibre La Ca-
talunya del seny. Una crítica al discurs nacionalista de CiU (2010-
2015), editat per Caliu Espai Editorial l’any 2016. I, tot i ser 
conscients que han passat tres anys de la publicació del llibre, s’ha 
cregut convenient incloure un text que faça referència a aquell 
període (2010-2015) en què el nacionalisme català de tall dretà 
va construir un relat nacional, diferent del que havia generat fins 
al moment, per a perpetuar-se en el poder, en un context de cri-
si multidimensional que, de passada, també hauria d’afectar els 
estats-nació.

En aquesta línia, hi ha diverses veus que afirmen que en un 
món globalitzat com l’actual amb estructures supraestatals, els es-
tats-nació estan condemnats a desaparéixer. Una tesi que, al meu 
parer, no és encertada, ja que els estats segueixen sent fonamentals 
en el nou cicle d’acumulació capitalista i la ideologia nacionalis-
ta té un paper crucial com a instrument de cohesió interna i de 
mobilització de la societat a favor dels interessos de l’estat. Com 
afirma Josep Manel Busqueta:

«En l’escenari global els estats actuen d’acord amb els inte-
ressos del capital internacionalitzat. Els estats es convertei-
xen en els agents principals que en preparen i mantenen les 
societats per potenciar, en el seu territori, els interessos de 
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les grans corporacions transnacionals. D’aquesta manera, 
els estats deixen de tenir una política productiva pròpia més 
enllà de fer atractiu el seu territori a la inversió estrangera. 
Pel que fa a la política econòmica, el paper dels estats se 
centra fonamentalment a legitimar les mesures favorables 
a l’acumulació de capital. Dominar i reprimir les reaccions 
socials a la marginació i l’exclusió (policia, presó, assistència 
social...), així com continuar garantint els nivells d’infraes-
tructura i investigació que no poden ser produïts de manera 
rendible pel capital, continuen essent tasques fonamental-
ment en mans de l’estat» (Busqueta 2013: 96-97).

Aquesta manera de funcionar, que moltes vegades s’ha titllat del 
final de la cosa publica, és més aviat el final de la separació d’allò 
públic d’allò privat. L’estat és l’encarregat de fer aquest traspàs de 
diners públics a mans privades. Així, també es desprestigia l’esfera 
pública, a través de l’endeutament i la corrupció del funciona-
riat que sustenta el poder. En aquest context de pèrdua de poder 
popular en detriment d’aquestes multinacionals, el nacionalisme 
es converteix en una eina fonamental de cohesió social. En el se-
güent apartat tractarem d’esbrinar com Convergència i Unió, par-
tit situat en el poder a Catalunya, utilitza aquesta estratègia i muta 
el seu discurs nacionalista segons les exigències del moment.

El context: causes i cronologia

Causes

Si parlem de les causes que van detonar el procés, cal enumerar-
ne tres principalment: les polítiques homogeneïtzadores de l’Estat 
espanyol, la crisi socioeconòmica i la crisi del règim del 78, ja que 
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posen a la llum el descrèdit d’un estat que es comença a visualitzar 
com una elit corrupta i privilegiada que no té cap interés a garan-
tir les condicions de vida de les classes populars i que actua amb 
més virulència a la perifèria. L’Estat espanyol, com a estat pluri-
nacional que és, sempre ha intentat consolidar un marc territorial 
cohesionat a partir d’una única cultura nacional, la castellana, que 
va ser assumida per les elits governants i adaptada per a garantir 
que les persones que viuen al territori estatal s’identifiquen amb 
ella.

Per a garantir aquesta cohesió nacional, no és suficient amb 
l’empeny de potenciar una determinada cultura d’un dels pobles 
de l’Estat, sinó que cal eliminar qualsevol element identitari de la 
resta de nacions sotmeses. Dit d’una altra manera: «un individu 
sols pot considerar-se espanyol després que l’estat “Espanya” l’haja 
desprovist de la seua identitat» (De Vargas Golarons i altres 1987: 
36-37).

Al marge del Franquisme i tota la repressió directa que va com-
portar, l’intent d’aniquilar els trets identitaris perifèrics a l’Estat 
espanyol no ha tingut aturador. La Constitució del règim postdic-
tatorial, aprovada el 1978, afirma en l’article 3.3 que «la riqueza de 
las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección». Però, a 
la pràctica, aquestes paraules són paper mullat, ja que reflecteixen 
una suposada voluntat abstracta i no una llei aplicable, fet que ha 
permés als diferents governs legislar amb polítiques contràries a 
aquest article. En aquest sentit, podem parlar d’un bipartidisme 
que ha tractat el conflicte de les  nacions perifèriques de manera 
similar.

Pel que fa a la crisi econòmica, període inevitable i necessari 
en el sistema capitalista, podem dir que el pes d’aquesta ha recai-
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gut sobre les classes populars a escala global, en una nova onada 
d’acumulació per despossessió en què «els nivells de creixement 
que el capitalisme pot generar en el futur no li permeten plan-
tejar cap distribució del pastís de manera que una petita porció 
d’aquesta es pugui dedicar a la legitimació social» (Busqueta 
2013: 200). Assistim a la liquidació de l’estat del benestar i a les 
tensions que això pot generar entre les classes populars i un model 
socioeconòmic que actua contra la vida.

A més, cal assenyalar que la crisi s’ha expressat amb més virulèn-
cia als estats de la perifèria europea, com és el cas de l’espanyol. 
A Catalunya les dades són esgarrifadores. Com explica David Fe-
nández (2015: 10-11) al pròleg d’Anatomia d’una ruptura, «les pi-
tjors retallades des del final de la dictadura s’apugen, entre 2010 i 
2014, a 5.300 milions d’euros [...]. En el mateix temps, hem abo-
nat 9.300 milions d’euros a la banca en concepte únic d’interessos 
del deute [...] les caixes catalanes ens han costat més de 15.000 
milions d’euros», una lògica del deute que es perpetua i permet la 
socialització de pèrdues i privatització de drets i guanys.

Davant d’aquesta situació d’inestabilitat, crisi global i manca 
de capacitat o voluntat per revertir la situació per part del go-
vern central, l’independentisme es va presentar com una solució o 
com un intent de ruptura per a poder construir un model diferent 
d’estat.

Finalment, també és important parlar del qüestionament dels 
pilars que sustenten el règim: la Monarquia, la Constitució i el 
sistema de partits −tot i que actualment, al meu parer, s’ha ex-
perimentat una lleugera recuperació en aquest sentit. Tot aquest 
entramat polític es sustenta gràcies a la reproducció diària d'una 
ideologia que el legitima, la Cultura de la Transició (CT). La CT 
«no es una de les opcions, sinó el mateix tauler d’escacs: el marc 
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regulador del conflicte [...] determina també qui pot parlar, com 
i des d’on [...] és un espai de convivència sense el poble» (Fer-
nández-Savater 2014: 194). Al cap i a la fi, citant novament Fer-
nández-Savater (2014: 193), podem dir que la CT «són diverses 
variants del mateix: el relat que fa del consens en torn d’una idea 
de la democràcia (representativa, liberal, moderada i laica)».

Però, podem afirmar que aquesta cultura va entrar en crisi, ja 
que allò que s’havia volgut fer creure per activa i per passiva, i 
agreujat per la crisi socioeconòmica, es va qüestionar: es va fer evi-
dent més que mai que la Constitució s’aplica segons els interessos 
de les elits; el poble ja no se sentia representat pels partits polítics, 
que van resultar esquitxats, a més, per escàndols de corrupció; el 
rei no va resultar ser qui era i els escàndols de corrupció també van 
afectar tota la família reial.

Cronologia

Per a entendre el canvi de discurs de Convergència i Unió cal 
tindre en compte algunes dates clau com la sentència del Tribunal 
Constitucional, la manifestació de l’11 de setembre de 2012, la 
consulta sobiranista, la ruptura entre Convergència i Unió i les 
eleccions de 2015. 

L’any 2010 l’Estat, a través del Tribunal Constitucional, tor-
nava a carregar contra l’autonomia de Catalunya, amb l’intent 
de reduir-la a una mera diputació subordinada, cada cop més, a 
l’estat central.

Per a l’historiador Xavier Díez (2015: 115), la sentència del TC 
va suposar l’entrada «en una nova fase històrica, en què bona part 
de la societat civil, també metafòricament, havia sobrepassat uns 
polítics desconcertats», fet que posà de manifest que les polítiques 
regionalistes del govern de la Generalitat eren insuficients per a 
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fer front a les contínues negatives de l’Estat espanyol i van ser el 
polítics qui adaptaren els seus programes d’acord a les demandes 
del carrer.

Un altre fet que cal destacar pel que fa a aquesta data és que 
per a molts representa l’origen de l’independentisme actual, l’inici 
del procés. Però, com explica Caldera (2014: 152), «la sentència 
del Tribunal Constitucional contra l’Estatut del Principat, l’estiu 
de 2010, no és el començament de res. Aquest relat, impulsat des 
de moltes tribunes públiques, és una eina essencial per a justificar 
les trajectòries de molts actors de poder dels darrers 30 anys, però 
no gaudeix de cap tipus de rigor». Amb això, Caldera denuncia 
l’apropiació dels sectors conservadors d’un procés que s’havia ini-
ciat des de baix, des de les consultes populars.

L’11 de setembre de 2012 fou una data clau en el procés, per-
què representa el moment en què alguns sectors del poder van 
canviar el discurs regionalista i començaren a abraçar, en certa 
manera, l’independentisme. En aquest context de crisi, atacs del 
govern central contra l’autonomia i la identitat catalanes i incre-
ment de l’independentisme, el govern català, comandat per Artur 
Mas, va apostar pel pacte fiscal amb l’Estat espanyol. Una manera 
d’evitar el trencament amb l’estat però, alhora, aprofitar el context 
social català per a exigir millores econòmiques. 

El pacte fiscal es va convertir, en boca dels polítics de Conver-
gència i Unió, en la solució perfecta per a fer front als problemes 
de la societat catalana. Tot i això, la majoria social independentista 
ja no estava per a pactes, de manera que alguns sectors de la dreta 
catalana, entre ells CiU, van haver de modificar el seu discurs per 
a intentar conservar privilegis.

El 12 de desembre de 2013, Artur Mas, acompanyat per re-
presentants d’altres forces polítiques (d’ERC, CUP i ICV) que 
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hi donaven suport, va anunciar la data de la celebració de la 
consulta i que demanarien al govern espanyol el traspàs de com-
petències per a convocar la consulta. La petició no va ser accep-
tada, és més, el president espanyol va afirmar que la consulta 
no es duria a terme. Malgrat tot, les forces polítiques catalanes 
implicades en la celebració de la consulta van tirar endavant la 
campanya.

Posteriorment, l’Estat espanyol va anul·lar la Llei de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutada-
na, aprovada el  26 de setembre de 2014, amb la qual es pretenia 
donar cobertura legal a la consulta. Aquest fet va provocar que 
la consulta no es duguera a terme per la via legal i tots els meca-
nismes institucionals es van aturar. Tot i això, la consulta es va 
celebrar a partir d’un procés de participació ciutadana, també pro-
hibit pel govern espanyol. Aquest fet va avivar les tensions entre 
el govern català, que va haver de “desobeir” o buscar alternatives a 
un sistema legal al qual sempre li havia interessat acollir-se, i el go-
vern espanyol, que se sentia constantment desafiat per la perifèria.

Totes aquestes tensions també es van fer patents dins la coalició 
de Convergència i Unió. Des que Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) va decidir, d’una manera o d’una altra, apostar 
per la construcció d’un estat al marge del projecte espanyol, van 
ser molts els conflictes que es van produir entre els dos partits que 
conformaven la federació, ja que Unió Democràtica de Catalunya 
(UDC) no abraçava de cap manera cap projecte de trencament 
amb l’estat central.

Aquest clima tens no va aguantar i els tres consellers d’Unió 
al Parlament van decidir dimitir, després que Convergència els 
donara un ultimàtum per a decidir si donaven o no suport a la 
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independència de Catalunya, fet que acabà amb la desintegració 
de la federació.

Un any després de la consulta i davant la negativa de l’Estat 
espanyol a la proposta de pactar la celebració d’un referèndum, els 
partits que defensen la independència de Catalunya van apostar 
per convocar eleccions autonòmiques, tot i que de caràcter plebis-
citari per tal d’obeir el mandat popular i posar en marxa un full de 
ruta cap a la independència, en cas de guanyar.

 La campanya electoral va estar marcada per la guerra bruta 
exercida per l’estat contra els partits independentistes. De manera 
que, tot i negar el caràcter plebiscitari de les eleccions, l’unionisme 
va fer palés a la pràctica que aquest procés electoral era diferent de 
l’habitual a Catalunya.

Pel que fa als resultats podem parlar d’una victòria amb majo-
ria absoluta d’escons del pol independentista, ja que en van sumar 
un total de 72 (62 de Junts Pel Sí −coalició formada per CDC, 
ERC i personalitats de la societat civil− més 10 de la CUP), però 
no una majoria de vots. De manera que el resultat no va servir per 
desencallar la situació, al contrari, la tensió ha anat en augment 
fins a la repressió directa en el referèndum de l’1 d’octubre de 
2017 i l’empresonament de càrrecs polítics i membres de la socie-
tat civil, per part de l’Estat espanyol.

El discurs 

En aquest apartat comentaré els tres trets més característics del 
discurs de Convergència i Unió, després d’analitzar 10 discursos 
del cap de llista i líder de la formació, Artur Mas, compresos entre 
els anys 2010 i 2015 i que apareixen citats en aquestes línies.
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El relat nacionalista

La burgesia ha creat un relat nacional a partir d’uns determinats 
elements, com per exemple la simbologia o els mites, per a fomen-
tar uns determinats valors que garantisquen els seus interessos de 
classe. En aquesta línia podem parlar d’una sèrie d’elements carac-
terístics que representen la catalanitat: la llengua, «que accentua 
la seva funció representativa o simbòlica. El català és el primer 
factor i la raó de ser de la identitat catalana: actua com a dipositari 
d’una essència històrica» (Ferrando i Nicolàs 2011: 319) i apareix 
esmentada en els discursos de CiU («La immersió lingüística a 
Catalunya no és una finalitat en ella mateixa, sinó un mitjà per 
assolir una societat més cohesionada»).

Altres elements que es poden considerar d’especial rellevància 
en aquesta tasca d’oficialització cultural són la bandera quatriba-
rrada o senyera, les dates del 23 d’abril o l’11 de setembre com a 
diades nacionals, les figueres de Sant Jordi o la Mare de Déu de 
Montserrat i el ball de la sardana. Un fragment discursiu que re-
presenta els elements que acabem de comentar és aquest:

«Us adreço aquestes paraules des del Palau de la Generalitat, 
des de la sala gòtica de la Verge de Montserrat i presidits per 
Sant Jordi, patró de Catalunya. El Palau de la Generalitat és 
un dels símbols principals del nostre autogoven, de la nostra 
existència mil·lènaria com a poble, com a cultura, i de la 
voluntat de la nació catalana de mantenir la seva identitat i 
de regir el seu propi futur».

Tota aquesta codificació de la cultura popular es va dur a terme a 
partir de les institucions, les quals també apareixen esmentades en 
els discursos. Podem dir que «a partir d’una sèrie de corporacions 
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d’origen medieval (les assemblees de Pau i Treva, les Corts Cata-
lanes o la Generalitat històrica) es pretén justificar que la demo-
cràcia i el parlamentarisme formen part consubstancial de l’esperit 
del poble català» (Miguel G.R. 2013: 50). A tall d’exemple:

«L’any de la commemoració del Tricentenari he volgut diri-
gir-me a tots vosaltres des del Saló de Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat. Un espai de significació històrica especial: el 
1706 s’hi reuniren les darreres Corts Catalanes convocades 
per l’arxiduc Carles. Les Corts Catalanes creades al segle 
XIII i hereves de les assemblees de Pau i Treva són conside-
rades el naixement del primer parlamentarisme a Europa. El 
nostre sentit de democràcia ve de molt lluny».

Espanya ens roba

En aquesta aparent confrontació entre els governants de Catalun-
ya i Espanya «l’actuació dels polítics se situa entre dos pols: prote-
gir la pròpia imatge positiva i tractar de danyar la imatge positiva 
de l’oponent dins dels límits que permet la cortesia de la seua 
cultura» (Gallardo 2014: 58). Per això és molt important entendre 
el que queda implícit dels seus discursos. En aquesta línia, Artur 
Mas afirma: «Catalunya vol veure respectada la seua identitat», un 
discurs que amaga una afirmació molt més directa i més conflicti-
va com: «Espanya no respecta la identitat de Catalunya».

A més, per tal de no embrutar la seua imatge, afirma que ha 
sigut el govern espanyol qui ha començat l’enfrontament:

«aquells fets que darrerament s’han produït i mostren les 
amenaces que poden afectar el nostre autogovern, els nos-
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tres símbols i la nostra voluntat de construir un model pro-
pi de societat. La modificació unilateral de la Constitució 
per part dels grans partits estatals trenca definitivament les 
regles del joc de la Transició espanyola, en deixar de banda 
un dels principals artífex d’aquesta: el catalanisme».

D’aquesta manera, justifica les seues posteriors reaccions, sempre 
com un fet a posteriori i en defensa dels atacs espanyols.

Una vegada ha culpabilitzat el govern espanyol del conflicte, 
apel·la a la unitat interna per a fer front als atacs («La unitat és el 
que més tem l’Estat. L’estat ens vol dividits, cadascú pel seu comp-
te. Sap que així som més dèbils i més vulnerables»), de manera 
que reforça la identitat i la cohesió interna de Catalunya i, alhora, 
prepara l’escenari per a culpabilitzar dels problemes els agents ex-
terns. Així, Mas afirma:

«Europa no acaba de trobar el seu camí i Espanya s’entesta 
a desfer el seu. Catalunya es mou enmig d’aquest escenari 
que no controlem, però que ens condiciona en el dia a dia».

Els deures nacionals

En l’acte de presa de possessió l’any 2010, el president ja advertia 
que calia «posar l’èmfasi probablement en aquests propers temps 
més en l’exercici de deures que no pas en la reclamació de drets». 
Aquesta afirmació, aparentment normal, amaga unes intencions 
ideològiques que cal tindre en compte. Primerament, insinua que, 
si més no, en una situació social com l’actual, cal donar més im-
portància als deures que als drets, fet que justificaria les retallades 
en drets socials per un suposat deure social. 
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En segon lloc, responsabilitza les classes populars de la situació 
actual, ja que insinua que si calia assumir més deures que dema-
nar drets és perquè abans de la crisi s’havia fet al contrari (la idea 
que tothom havia viscut per sobre de les seues possibilitats) i ara 
calia revertir la situació. I, finalment, reforçat per les dues idees 
anteriors, transmet que només es possible una eixida capitalista a 
la crisi, ja que no planteja cap alternativa més enllà de fer front a la 
situació col·lectivament, és a dir, seguir els dictàmens capitalistes 
europeus que obliguen les classes populars a pagar una crisi que 
no han provocat.

En el mateix paràgraf, el president de la Generalitat parla de 
deure moral («qualsevol persona que tingui alguna cosa a aportar 
té el deure moral de posar-la en aquest moment sobre la taula del 
país i al servei de Catalunya»). Un deure moral s’ha d’acomplir 
d’acord amb uns valors determinats, i CiU  −i històricament al-
tres agents de la burgesia− no dubta a atribuir uns valors que, 
suposadament, representen la societat catalana: «treball dur, es-
forç, sacrifici, imaginació, creativitat, moral de victòria i convicció 
en les nostres possibilitats». Aquests conceptes, que Mas lliga a 
Catalunya són, segons el president, els valors que representen la 
societat catalana i, per tant, cal complir el deure moral assumint 
aquestes idees.

Conclusions

Després d’haver analitzat els textos, podem dir que els discur-
sos de Convergència i Unió utilitzen l’estratègia nacionalista per 
tal d’aconseguir els seus objectius polítics: garantir la cohesió a 
Catalunya, a través de l’ocultació del conflicte entre dominats i 
dominants i pressionar el govern central, generant un presumpte 
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conflicte entre Catalunya i Espanya, en un moment concret de 
crispació social.

Per a dur a terme la seua estratègia, es recorre a la reproducció 
d’un relat fet a mida per la burgesia a principis del segle passat, 
que es caracteritza per la utilització −i manipulació− d'uns deter-
minats símbols, personalitats i microrelats, que configuren una  
determinada visió de Catalunya, basada en els valors de l'ordre, 
el seny o el civisme. No cal dir que aquests valors beneficien els 
gestors de l'statu quo, perquè impliquen l’acceptació social de la 
realitat i la renúncia a transformar-la.

Just després d’haver implicat la ciutadania en el projecte polític 
«Catalunya», que no és neutral i representa uns determinats valors 
que beneficien la classe social que sustenta el poder, Mas parla de 
l’actualitat política −crisi, finançament, relació entre Catalunya i 
l'Estat espanyol−, atorgant culpes als governs espanyol i europeu, 
deures a la societat catalana i presentant-se com un personatge 
honest i salvador que està fent tot el que pot pel bé comú de Cata-
lunya. Tot perquè la seua postura política isca reforçada.

Seguidament, torna a generar el relat nacionalista, per a refor-
çar, una vegada més, la cohesió interna i el conflicte extern. És a 
dir, torna a alimentar l'eina mitjançant la qual duu a terme unes 
determinades polítiques per a garantir els interessos de la classe 
social que representa. D'aquesta manera, presenta un discurs cir-
cular, en el qual el relat nacionalista apareix a l'inici i al final i, al 
centre, embolcallat dins d'un relat fet a mida, incita la societat 
catalana a mobilitzar-se d'una manera concreta.
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L’extrema dreta a Catalunya 
després de l’1 d’octubre
Jordi Martí i Font

En el pròleg del llibre de Jordi Borràs Plus Ultra, el doctor en His-
tòria Contemporània Carles Viñas afirma que «D’ençà l’eclosió 
del feixisme hispà d’entreguerres, aquest s’associà a un ideari ul-
tranacionalista on la unitat de la pàtria, l’Espanya indissoluble, es 
convertí en l’element principal del seu discurs.» i tanca l’explicació 
dient que «la defensa de la unitat territorial ha esdevingut històri-
cament el punt de trobada on convergeixen les diverses expres-
sions d’aquest nacionalisme, des de l’extrema dreta més radica-
litzada i bel·ligerant fins al conservadorisme parlamentari». Tot 
i que la referència històrica pugui semblar llunyana en el temps 
(en fa molt d’entreguerres), a l’Estat espanyol hi ha hagut una 
sèrie de fets que han provocat una actualització constant i gaire-
bé automàtica d’aquest enunciat. D’una banda, el cop d’estat del 
1936 i la victòria feixista del 1939; d’una altra, la necessitat dels 
EUA d’un règim «amic» i anticomunista a Europa, encara que 
aquest derivés del feixisme i fos una dictadura sense dissimular; i, 
per acabar, la impunitat total dels franquistes i de l’extrema dreta 
en general un cop acabada la dictadura com a conseqüència del 
pacte de la Transició espanyola, amb el règim constitucionalista de 
1978 com a autèntica rentadora de crims feixistes que exculpava 
els assassinats derivats del cop d’estat de Franco i dels 40 anys de 
dictadura i alhora els dotava d’una impunitat total i absoluta.

Des d’aleshores, deixant de banda les resistències perllongades 
en el temps a l’encaix estatal autonòmic a nacions com Euskal He-
rria i crisis diverses de legitimitat que tingueren en el 15M un dels 
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seus punts culminants i en la corrupció de la classe política una de 
les seves constants, el feixisme a Catalunya ha viscut hores baixes.

I preguntareu què tenen a veure feixisme i crisi de legitimi-
tat de l’estat. La resposta és, de forma resumida: gairebé tot. I a 
l’Estat espanyol? Doncs el mateix: gairebé tot. És enmig de la crisi 
econòmica, que desestabilitza les economies de les classes mitjanes 
i les envia a la pobresa i a la precarietat on el feixisme es dota de 
base social i de prou força per intentar esdevenir hegemònic, com 
a màxima aspiració, o per apuntalar el sistema capitalista, que és 
al cap de la fi d’on rep finançament i qui li permet l’existència, si 
és el cas. En un cas i en l’altre, l’exercici de la violència és bàsic 
per aconseguir els seus objectius. I en moltes ocasions o parts del 
camí, els interessos de l’extrema dreta i els de les classes dirigents 
de l’estat són o esdevenen els mateixos o semblants.

No podem pensar que la violència d’extrema dreta, emparada 
per l’estat, és nova als Països Catalans. Ni ella ni la seva utilitza-
ció política per part dels partits suposadament «demòcrates» per 
mantenir les formes de dominació diverses que la dreta econòmica 
necessita en cada moment històric per mantenir la seva domi-
nació. Així, al País Valencià, la victòria dels partits d’esquerres a 
les Eleccions generals de l’any 77, on la suma d’escons de PSPV-
PSOE i PCPV deixava clar quines eren les majories que podien 
optar a governar el País més endavant, va ser resposta per la dreta 
suposadament democràtica amb l’obertura d’una guerra identi-
tària en què el bàndol espanyolista, amb els aparells de l’Estat al 
seu costat i grups d’extrema dreta actuant amb impunitat total, 
van enfrontar-se a les esquerres polítiques i socials durant dècades 
fins a aconseguir derrotar-les, també, a les urnes. Bombes contra 
llibreries i intel·lectuals, agressions físiques i assassinats impunes, 
amenaces i assetjaments constants convertiren el País Valencià, i 
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sobretot el cap i casal, en un espai territorial on ser d’esquerres i 
catalanista era, automàticament, ser objectiu de l’extrema dreta. 
Aquesta, és important ressaltar-ho, gaudí d’una impunitat total 
i absoluta perquè l’objectiu de tot aquell clima de tensió no era 
altre que mantenir els amos en el poder i fer impossible qualsevol 
canvi, inclosos els que democràticament eren possibles.

Si fins a avui els grupuscles feixistes no sortien gaire en la premsa 
ni generaven gaires notícies en els mitjans catalunyesos (a excepció 
de Plataforma per Catalunya pel fet que gaudia de representació 
en alguns municipis del país) era perquè, sense cap mena de dub-
te, fins a avui l’Estat no els havia necessitat tal com ara li calen per 
fer por a adversaris o per mantenir el seu desordre, i per apuntalar 
una estructura corcada que s’ha trobat a no res del col·lapse com a 
conseqüència del «problema» que té i sempre ha tingut: l’exercici 
d’uns drets democràtics que mai no s’ha cregut i que mai no ha 
respectat, en aquest cas un referèndum d’autodeterminació a Ca-
talunya que l’estat va intentar aturar sobretot amb violència i la 
del moviment sobiranista que l’ha generat que té el mateix diag-
nòstic i a qui s’aplica gairebé la mateixa medicina.

Fins ara, els feixistes hi eren, s’organitzaven, es barallaven, 
s’ajuntaven, es dividien, proposaven i atacaven però no tenien un 
comportament públic tan desacomplexat, no tenien finançament 
ni capacitat per mantenir activitats constants i, per tant, no sor-
tien tant en els mitjans; per tant, com que no se’ns mostraven i 
no ens afectaven de forma tan clara, semblava que no hi eren. No 
vol dir això que no hi hagués extrema dreta, insisteixo, ja que dels 
nazis de CEDADE al racisme institucional de Plataforma per Cata-
lunya o els nostàlgics del franquisme o el falangisme, d’expressions 
d’extrema dreta a Catalunya els darrers 40 anys n’hi ha hagut i 
moltes. És el que, segons una encertada definició del doctor en 
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Història Contemporània Xavier Casals, que ha fet fortuna en els 
darrers anys, es coneix com a «la presència absent».

La diversitat d’aquesta extrema dreta s’explicitava en cada elec-
ció en múltiples formacions que mai aconseguien representació, a 
excepció de Plataforma per Catalunya, en bona part perquè, com 
a la resta de l’estat, els quadres d’extrema dreta franquista que de-
cidiren participar del joc electoral preferiren fer-ho dins d’Alianza 
Popular o el CDS, i després des del Partit Popular i, sobretot en 
àmbits rurals, en la coalició Convergència i Unió, que en moltes 
comarques va servir per reciclar franquistes moderats en catala-
nistes conservadors i pujolistes. Les noves fornades de militants 
de l’extrema dreta (enquadrats en grupuscles molt ideologitzats 
com Alianza Nacional, Democracia Nacional, la Falange o España 
2000) en cap moment han aconseguit sortir de la marginalitat i 
només Plataforma per Catalunya, intentant mostrar una imatge 
semblant a la de l’extrema dreta francesa o italiana antiimmigra-
ció, ha aconseguit representació institucional en els darrers anys,  
i ha arribat a obtenir 75.000 vots (sense cap diputat) al 2010 i 67 
regidors a les municipals de 2011.

Pel que fa als grups que rebutjaven la participació electoral com 
a centre de la seva acció política, la seva connivència amb l’estat 
no enregistrava episodis especialment escandalosos. L’Estat no els 
necessitava i, per tant, no els donava l’espai necessari per créi-
xer i actuar. A Catalunya, l’Estat espanyol no tenia un problema 
d’encaix amb violència armada com al País Basc o, inclús, al País 
Valencià, on l’extrema dreta va rebre carta blanca per atacar, agre-
dir i destruir físicament, si calia, qualsevol possibilitat de canvi o 
transformació per l’esquerra o progressista, qualsevol intenció de 
construir la nació completa, els Països Catalans, ja fos en l’àmbit 
cultural, territorial o polític. I quan l’Estat, en l’àmbit català, tin-
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gué algun tipus de qüestionament armat, com fou el cas de Terra 
Lliure, ja aparegué el grup armat antiindependentista i ultracatòlic 
Milícia Catalana, que intentà jugar un paper que podia recordar al 
que, respecte a ETA, jugà el Batallón Vasco Español al País Basc, 
salvant totes les distàncies.

Així, l’Estat espanyol ha utilitzat l’extrema dreta, tal com ex-
plicava Juan Carlos Monedero en un interessant article publicat 
a Público, com a «espai de defensa violenta —material i simbòli-
ca— del statu quo», entenent aquest statu quo com la unitat del 
mateix Estat, sempre pendent d’un fil. L’extrema dreta, a la major 
part d’estats d’Europa, és una eina de classe dels amos per man-
tenir els seus privilegis contra qualsevol que els posi en dubte: les 
dones feministes, les obreres sindicalitzades o els immigrants que 
reivindiquen drets. A l’Estat espanyol, fins a l’aparició de Vox i 
des de la segona meitat dels setanta, l’extrema dreta sociològica no 
tenia una marca política de referència tan clarament alineada en 
aquest espai ideològic però això no vol dir que l’espai no existís. 
Ara bé, fos com fos, el centre de l’extrema dreta espanyola incloïa 
indefugiblement la unitat de l’Estat per sobre de totes les coses. 
Més enllà de la democràcia, la unitat de l’Estat era allò bàsic i 
aquest fet «sagrat» va ser posat en dubte de forma multitudinària 
l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya i és per això que, a banda del 
creixement de Vox, Ciutadans o el PP, la violència feixista es va fer 
necessària per part de qui no admet la possibilitat de cap mena 
de canvi en aquest sentit. Per tant, no hem de veure la violèn-
cia feixista com una coincidència amb el rearmament ideològic 
de l’espanyolisme més intransigent, sinó com un procés lògic 
d’autodefensa de l’Estat davant dels qui el posaven i el posen en 
dubte o en volen modificar algunes de les seves característiques 
bàsiques.
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El punt i a part de l’1 d’octubre

El creixement de les activitats violentes per part de l’extrema dreta 
ha estat exponencial des de l’1 d’octubre i per veure’l clarament, 
només cal que ens centrem en els recomptes fets per la mateixa 
administració catalunyesa. Així, el 2 d’agost de 2018, el conse-
ller d’Interior de la Generalitat de Catalunya afirmava en roda de 
premsa que en tres mesos a Catalunya s’havien viscut 178 atacs 
d’arrel feixista. El conseller parlava dels casos de Verges, Manresa 
o Berga, i aclaria que «les dades fan referència a tots els casos, ja 
siguin provocats o denunciats per espanyolistes o independentis-
tes, però que, en qualsevol cas, la majoria són de GDR locals», tot 
i que també afirmava que els vinculaven a «moviment d’ultradreta 
organitzat».

El 25 de gener de 2019, l’Oficina de Drets Civils i Polítics, un 
organisme acabat de crear dins de la Conselleria de Vicepresidèn-
cia de la Generalitat, feia públic un estudi en què alertava que en 
els dos últims anys s’havien produït 328 agressions de la ultradreta 
a Catalunya contra la llibertat d’expressió i la llibertat ideològica. 
El director de l’Oficina, Adam Majó, afirmava que estava con-
vençut que aquests eren només «la punta de l’iceberg. De la majo-
ria d’agressions i petits atacs no en tenim coneixement». L’informe 
documentava una vintena de grups ultradretans organitzats que 
havien protagonitzat «atacs contra la propietat privada, institu-
cions, entitats, mobiliari urbà, escultures, etcètera» en diversos 
municipis de Catalunya. Hi podríem afegir moltes altres formes 
d’intentar crear por en què aquests grups vinculats a l’extrema 
dreta o individus pertanyents a aquests grups han intentat crear 
una falsa sensació d’enfrontament civil als carrers de Catalunya 
que ha servit a partits com Ciutadans per amplificar i guarnir un 
discurs totalment fals sobre la situació a Catalunya.
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Les agressions contra persones, majoritàriament independen-
tistes, han estat constants i creixents durant els mesos posteriors a 
l’1 d’octubre de 2017. Sense voler ser exhaustius, i tenint clar que 
els grups que arranquen llaços van esdevenir una autèntica plaga, 
sobretot durant el 2018, crec que cal destacar les agressions amb 
armes de foc, que ocasionaren fins i tot ferits per trets de perdi-
gons, per exemple el 16 d’octubre a Palamós, el 13 de novembre 
al barri de Sant Martí de Barcelona, el 22 de gener de 2018 a les 
Corts, el 30 de gener a la Verneda, l’1 de febrer a Diagonal Mar... 
o l’agressió d’un inspector de la Brigada d’Informació de la Policia 
Nacional contra el fotògraf antifeixista Jordi Borràs, totes elles i 
moltes altres documentades pel mateix Jordi Borràs i per entitats 
com Unitat contra el Feixisme i el Racisme i altres plataformes an-
tifeixistes que han anat sorgint en moltes comarques com a forma 
d’autodefensa davant d’un moviment que s’articula, bàsicament, 
al voltant d’unes noves estructures anomenades GDR, Grups de 
Defensa i Resistència.

Els GDR, Ciutadans i els altres

«Os montaremos un Ulster que os vais a cagar». Alguns atribuei-
xen la frase a Jordi Cañas, destacat membre de Ciutadans, el partit 
taronja, i alhora es pregunten quin seria el paper de personatges 
com aquest, Rivera o Arrimadas si aconseguissin, precisament, 
muntar-nos «un Ulster per cagar-nos». El seu paper és més que 
clar: orangistes, amb l’Estat darrere i, per tant,  amb tota la vio-
lència de l’Estat al darrere: policies, feixistes, militars, jutges, etc.

És en aquest punt concret on podem entendre l’aparició de 
grupuscles violents abans però sobretot després de l’1 d’octubre 
amb la clara intenció de malmetre la convivència als carrers de 
Catalunya, una forma de fer política que al partit de Cañas li ha 
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anat més que bé en els darrers anys. Segons declarava Jaime Vizern 
en el digital unionista El Español, els GDR són «la resposta consti-
tucionalista als CDR independentistes» i la seva suposada intenció 
és «netejar Catalunya de tota la propaganda que ens imposen des 
de l’independentisme». Ells insisteixen que són ciutadans pacífics 
i demòcrates però s’han distingit, sobretot, per retirar vestits amb 
granotes blanques i la cara tapada, amb escales i cúters, de nit i en 
grup, propaganda independentista o de solidaritat amb els presos 
polítics de les places i carrers de Catalunya. Podria semblar que 
es dediquen a fer fora els símbols de l’independentisme de l’espai 
públic en defensa de la seva «neutralitat», de fet aquesta és el seu 
argument principal, si no fos que els seus nuclis durs són plens a 
vessar d’elements de l’extrema dreta de sempre i de la renovada.

Però anem a pams i observem com s’estableix un diàleg a partir 
de l’acció entre els grupuscles parafeixistes de què després par-
larem i un partit parlamentari que, almenys en les paraules, no 
accepta el feixisme, tot i que alguns cops els costi condemnar el 
franquisme amb totes les lletres. El 28 de juliol de 2018, el Partit 
de la Ciutadania va iniciar una campanya de retirada de llaços 
grocs que, alhora que intentava passar per un fet «normal» la re-
tirada de símbols en molts casos i municipis votats majoritària-
ment pels consistoris (pancartes de suport als presos als balcons 
dels ajuntament o llaços grocs a la façana) descentrava de forma 
total el partit. En l’àmbit públic, les retirades de llaços a càrrec 
dels diversos grups d’extrema dreta s’havien convertit en virals i la 
cursa entre Ciutadans i el PP per sortir caracteritzats com els més 
unionistes, els més espanyolistes, feia que haguessin entrat en una 
cursa desesperada per aparèixer en els mitjans a partir d’accions 
i iniciatives legals. Així, si el PP de García Albiol impulsava una 
campanya per a la retirada d’estelades de la via pública i demanava 
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a Colau que retirés el llaç groc del balcó municipal, Ciutadans es 
llençava als carrers a retirar llaços directament.

La campanya de Ciutadans començava a Sant Cugat del Vallès, 
on l’Ajuntament havia estat obligat, per sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a retirar una bandera 
estelada que l’Ajuntament havia instal·lat en una plaça, per consi-
derar que l’«ocupació» de l’espai públic amb símbols «partidistes» 
vulnerava la neutralitat de la institució. La campanya contenia un 
argumentari digne d’estudi en què es denunciava que «el separa-
tisme estigui ocupant l’espai públic» ja que segons Inés Arrimadas, 
«Volem que a Catalunya, els carrers, les platges, les places, siguin 
de tots, perquè tots paguem impostos i tenim dret a un espai pú-
blic sense simbologia ideològica». Fins al dia d’avui, però, no s’ha 
vist cap militant —o encara que fos simpatitzant— de Ciutadans 
retirar cap símbol feixista dels que encara queden en places i ca-
rrers de Catalunya o de la resta de l’Estat. I això no vol dir que 
siguin un partit franquista o feixista, però sí que marca clarament 
quines són les seves prioritats.

A Reus, posar en pràctica localment les indicacions del partit 
va portar un grup de militants, entre els quals es trobaven dos dels 
quatre regidors a la capital del Baix Camp, a arrancar, l’agost de 
2018, una pancarta a favor de l’alliberament dels presos polítics 
catalans penjada a la façana de l’Ajuntament, esborrant en la pràc-
tica les fràgils diferències que els separaven encara dels grupuscles 
de l’extrema dreta espanyolista. I a Barcelona, el 29 de setem-
bre de 2018, Ciutadans s’alineava amb la violència en aquest cas 
de l’Estat en participar en una marxa de policies organitzada per 
l’organització policial Jusapol en reconeixement als agents que van 
participar en l’estomacada general de l’1 d’octubre. A Girona, la 
cap de llista per Ciutadans al Senat espanyol per Girona el 2008, 
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Esmeralda Úbeda, va ser identificada com una de les atacants al 
que l’ANC anomenava «tòtems de la dignitat», en homenatge als 
presos i exiliats.

Però quan la permanent campanya de provocació de Ciutadans 
va arribar al seu punt màxim va ser el 16 de febrer de 2019, quan 
els 36 diputats del partit van visitar Amer, el poble natal de Carles 
Puigdemont per passejar pel poble enmig d’un vesper de perio-
distes per tal de retirar llaços grocs de la via pública. La Brimo hi 
va desplegar un ampli dispositiu antiavalots entre la indiferència 
dels habitants de la localitat i els crits de «Puigdemont president».

Llaços gros i GDR

Els grups de l’extrema dreta que, abans de l’1 d’octubre, tenien 
una presència més aviat discreta a Catalunya, han continuat exis-
tint i, en alguns casos, han crescut amb noves incorporacions. 
Així, Democracia Nacional, Alianza Nacional, Somatemps, Pla-
taforma per Catalunya o el mateix VOX serien les estructures que 
es mantenen, les dels partits i grups creadors d’ideologia, cadascú 
amb trets definitoris concrets, però segurament allò que més ha 
sorprès del nou feixisme de carrer a Catalunya ha estat la creació 
d’una constel·lació de grups locals capaços de coordinar-se territo-
rialment més gran i que, si bé sembla que han baixat en intensitat, 
han protagonitzat els moments més tensos de la presència ultra al 
carrer des de la Transició de finals dels 70.

Democracia Nacional i Alianza Nacional són els grups 
més actius al carrer, amb accions contundents com l’atac al 
Casal Popular Tres Voltes Rebel, de Nou Barris, o mobilitza-
cions islamòfobes diverses a Sant Feliu de Llobregat, Nou Barris 
o Tarragona. Per la seva banda, Somatemps, organització creada 
el 2013 per un grup d’intel·lectuals i historiadors procedents 
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de l’extrema dreta, s’ha constituït com un autèntic think tank 
de l’espanyolisme i en el seu moment va participar molt acti-
vament en la creació de Societat Civil Catalana (SCC). SCC 
ha estat l’intent més reeixit d’unir l’espanyolisme militant de 
diverses sensibilitats a Catalunya en mobilitzacions que, per pri-
mer cop en dècades, han comptat amb centenars de milers de 
participants, procedents tant de Catalunya com de l’exterior. 
Per conèixer com funciona i quins són els seus objectius, és de 
lectura obligada el llibre Desmuntant Societat Civil Catalana, de 
Jordi Borràs. El setmanari Directa, a partir d’una investigació del 
mateix Borràs i Jesús Rodríguez, ha explicat com empreses que 
podrien ser el BBVA, Banc Santander, CaixaBank o la Funda-
ció Telefónica, a través de la Fundació Joan Boscà, van finançar 
SCC amb prop de 700.000 euros el 2016. I, mentrestant, VOX 
ha esdevingut la marca referent de tota la constel·lació de grups 
i grupuscles de l’extrema dreta gràcies a bellugar diners a manta, 
a les informacions continuades per part dels mitjans de comuni-
cació sobre el partit, fins i tot quan no tenien cap representació 
en l’àmbit institucional, a la participació en el judici del Pro-
cés com a acusació particular i al seu accés a les institucions de 
l’Estat i autonòmiques amb un discurs ultraespanyolista i refe-
rencialment situat al costat de l’extrema dreta europea de Salvini 
o Le Pen, malgrat les diferències.

Ara bé, la presència més destacada al carrer, durant el període que 
comença amb les jornades de l’1 i el 3 d’octubre, se l’ha emportat 
una constel·lació de grups locals i comarcals d’extrema dreta creats 
específicament per atiar el carrer i que van arribar al seu moment 
de màxima presència durant el 2018. Així, l’11 d’abril de 2018, el 
compte de twitter dels GDR feia un llistat de deu grups situats en 
diverses comarques. Els grups d’aquell moment eren els següents:
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DUE (Democracia y Unidad Española) són un grup centrat 
sobretot al Bages, van néixer a Sant Fruitós de Bages i fan accions 
per tot Catalunya. Com a entitat, es va donar a conèixer quan van 
organitzar, al febrer de 2018, les primeres acampades unionistes 
i van convocar una manifestació contra l’«adoctrinament escolar» 
a Catalunya. Mesclen el seu antiindependentisme amb postures 
clarament racistes i xenòfobes, sobretot contra els MENA. El pre-
sident d’aquest col·lectiu és Jaume Vizern, veí de Sant Salvador de 
Guardiola i membre actiu dels moviments d’ultradreta al Bages 
que es presenta públicament en els mitjans com a portaveu dels 
GDR, fins i tot a TV3 on es mostra mesurat. Va participar en 
un escarni a Puigdemont a la Casa de la República de Waterloo 
vestit de guàrdia civil i en moltes altres mobilitzacions de caire 
plenament feixista. En aquest sentit, va ser un dels organitzadors 
d’una manifestació ultra convocada a Manresa per l’Hermandad 
Hermanos Cruzados, una organització paramilitar a qui s’acusa 
de l’assalt violent el 2015 contra un centre de menors al Bages i 
de diverses convocatòries on proliferen les salutacions feixistes i 
les agressions diverses. DUE té molta relació amb dos petits grups 
locals del Bages, concretament Resistencia Pont de Vilomara i 
Resistencia Castellbell i el Vilar, per tal de fer accions a Manre-
sa, Balsareny, Sallent, Santpedor o Monistrol de Montserrat.

Al Bages, també actuen els autoanomenats Grups de Defensa 
i Resistència del Bages. En les accions d’aquest grup hi participa 
Tony Noguera, habitual de les concentracions d’extrema dreta. 
Noguera va participar en l’agressió contra uns manifestants que 
preparaven l’arribada dels presos polítics a la presó dels Lledoners 
i transita entre els actes d’ultradreta i els mítings de Ciutadans.

Altres grups són 1.000 patriotas, que actuen per la Catalunya 
Central, tot i que també es desplacen a altres indrets, per exemple 
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a Tarragona quan el plenari municipal va decidir penjar una pan-
carta de suport als presos; La Resposta, amb base a Terrassa, cen-
tren les seves accions al Vallès Occidental, Sabadell, Rubí i Sant 
Cugat; Groc Enlloc, del Garraf, tot i que fan accions arreu del 
territori, des de Calafell a Vilanova i la Geltrú; i Brigada 155, que 
col·laboren sovint amb Groc Enlloc i es mouen pel Barcelonès, el 
Baix Llobregat o els dos vallesos.

Segadors del Maresme. És un dels grups més actius, amb base 
a Mataró i el Maresme (Vilassar, Arenys de Mar o Alella). El por-
taveu, José Casado, afirma que ell és l’únic membre del grup que 
parla a cara descoberta i que la resta d’integrants no ho fan «per 
por a rebre amenaces a títol personal». Han participat en moltes 
accions, com la retirada de les creus grogues a la platja de Canet 
de Mar, en què van agredir un senyor de 82 anys, i moltes despen-
jades d’estelades i pancartes i llaços de suport als presos. No són 
membres de la Coordinadora de Tabarnia, on es troben els GDR 
de què hem parlat fins ara, ja que afirmen que són totalment au-
tònoms.

A les comarques gironines, els GDR són menys actius i nom-
brosos. Així, l’abril de 2018 n’hi havia dos: Libera Girona, el pri-
mer que es va fundar, i Llibera La Selva, a la comarca de la Selva i 
coordinat per una jove activista.

A banda d’aquests deu grups, a la zona del Camp hi ha grups 
com Reus Español y Catalán (REC), coordinat per Facebook 
i encapçalat per Peke LG; i Resistencia Alta Tabarnia. Aquests 
grups tenen relació directa, ja que hi ha persones que participen 
en els dos espais, o que es donen suport, amb Ciutadans, ja sigui 
a través del mateix Peke, de l’exregidora de l’Ajuntament de Reus 
Pepa Labrador o del militant i apoderat de Ciutadans Jesús Mo-
lina. A Tarragona, l’excandidata de Cs al Senat va ser fotografiada 
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arrancant cartells del CDR Tarragona acompanyada d’un noi amb 
un tatuatge del grup neonazi Hammerskin, il·legalitzat a l’Estat 
espanyol l’any 2009.

Les accions a les Terres de l’Ebre no han tingut protagonistes 
de la zona però ens aporten una altra dada per tenir en compte. 
Així, el 18 d’agost de 2018, en un control rutinari dels Mossos 
d’Esquadra es van identificat 14 persones i tres vehicles amb ma-
pes, eines, mocadors i objectes punxants per arrencar llaços grocs, 
pancartes  i  estelades de diferents municipis de la Ribera d’Ebre i 
voltant de Móra d’Ebre i Tivissa. Un dels identificats era un agent 
de la Guardia Civil. A partir d’aquí, el cos militar va enviar un 
escrit remès a les diferents unitats en què demanava als seus agents 
que no participessin en els grups organitzats per a la retirada de 
llaços i que, si ho feien, rebrien una infracció disciplinària.

Molts d’aquests grups van voler fer una demostració de força el 
7 de maig de 2018 a Barcelona, aplegant-se en una convocatòria 
dels Grups de Defensa i Resistència (GDR) a la plaça de Francesc 
Macià. En aquell moment, una concentració antifeixista els va fer 
fora de Barcelona, però la dada interessant per tenir en comte és 
que uns dies abans la concentració va arribar a rebre el suport del 
delegat del Govern central a Catalunya en aquell moment, Enric 
Millo, qui va arribar a afirmar que els convocants tenien «la ma-
teixa llibertat d’expressió que tenen els CDR».

Els necessaris diners i ara

Cal parlar de noms propis si ens referim a les fonts de finançament 
que tots aquests grups tenen, ja que la seva presència constant 
al carrer nit rere nit no és només producte del seu odi antiin-
dependentista. I si en aquest sentit cal tenir en compte un nom 
aquest és el de José Manuel Opazo, exguàrdia civil i empresari que 
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es presentava com a delegat de Vox a Suïssa, que és on resideix. 
Opazo es va comprometre públicament a finançar els arrancadors 
de llaços el 2018 però, durant aquell any, els seus enfrontaments 
continuats contra algunes de les organitzacions de l’extrema dreta 
espanyolista a Catalunya el van fer fora de circulació amb acusa-
cions duríssimes sobre interessos en les seves postures polítiques 
per part d’excompanys de militàncies. Sí que, abans i segons el 
setmanari El Temps, Opazo va ser qui va pagar les despeses del 
judici de Raúl Macià, a qui els ultraespanyolistes anomenen «pres 
polític» de l’espanyolisme, tot i que es tracta d’un traficant i lla-
dre condemnat per aquests delictes que, alhora, és espanyolista i, 
mentre gaudia del tercer grau, va agredir diversos membres del 
CDR de Manresa, inclòs un menor d’edat.

Més enllà d’Opazo i les seves baralles amb pràcticament tot el 
seu voltant, constants en la ultradreta tant com a l’independentisme 
dels 80, és obvi que les accions dels grups que es dediquen a arran-
car llaços rebien algun tipus de finançament, tant per la seva proli-
feració com pel seu manteniment a través del temps. I és clar que 
aquest finançament tant podria venir de l’extrema dreta organit-
zada i amb presència institucional, com de poders econòmics que 
participen en les decisions polítiques de formes molt diverses i la 
creació de tensió seria una d’elles, com directament dels serveis 
secrets de l’Estat, la qual cosa no seria ni nova ni estranya.

En tot cas, la proliferació de grups locals sembla que ha entrat 
en una certa recessió durant el darrer any i caldrà estar atentes a 
veure cap a on deriva un panorama, el de l’extrema dreta organit-
zada, que creixerà o minvarà en funció dels avenços o retrocessos 
que el moviment republicà faci a Catalunya o a la resta dels Països 
Catalans. I, és clar, en funció de les necessitats que tingui l’Estat 
de les seves accions, perquè, tal com explicava Xavier Vinader a 
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Gemma Garcia en una entrevista a la Directa, «l’Estat mai ha vist 
l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora».

Estiu 2019
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Pirates, el malson de 
qualsevol poble
Paula Duran Santacatalina

«El fet que la simbologia oficial d’un poble represente una falsi-
ficació premeditada de la seua forma històrica, esdevé el símbol 
formal del frau i la falsificació com a representació més emble-
màtica de la seua situació actual. Quan un signe fals, violentament 
objectivat, o una bandera pirata han estat enlairats com a esten-
dard últim d’una comunitat humana, aquest és el símptoma que la 
xarlataneria demagògica, l’estafa, la rapinya i l’abordatge contra la 
navegació pacífica, constitueixen les normes prevalents en la pràc-
tica social. En aquestes condicions, la supremacia serà conquerida 
inevitablement, a mitjà termini, per aquells grups de poder que 
millor representen aquests valors, l’escena social es converteix lla-
vors en una gran partida de mentider on acabarà guanyant aquell 
que més domina l’art de simular, amagar i tergiversar el seu joc 
real, i que disposa dels instruments necessaris per imposar-se. El 
blaverisme ha anat obrint-se camí a base d’imposar, validar i gene-
ralitzar les seues regles del joc.

La proliferació de demagogs municipals i el suport electo-
ral amb què compten és probablement l’aspecte més vistós del 
progrés blaver. L’espectacle d’un discurs primitivista serveix per 
a ocultar l’espès silenci, teixit d’interessos i complicitats que ha 
caigut sobre les reivindicacions dels sectors socials llançats a la 
perifèria del sistema, així com sobre els discursos que dissenyen 
una alternativa social humana emancipada del sotmetiment a la 
llei del profit individual. Tot i això, ens sembla terriblement més 
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significatiu que la irracionalitat intransigent i xenòfoba del blave-
risme siga ja actualment una pesta que enverina les relacions entre 
la mateixa població infantil i escolar d’algunes comarques.» (Bello 
1988: 67-68).

No és casualitat que aquest article comence amb aquests dos 
paràgrafs de La pesta blava, un llibre que va ser escrit fa trenta anys 
i que ha passat bastant desapercebut dins la formació bàsica del 
valencianisme social i polític, aquest que tracta d’analitzar i enten-
dre el perquè de les diferencialitats i problemàtiques de la nostra 
societat. El llibre, escrit a finals dels anys 80, és una mena de re-
sum del que estava suposant el blaverisme per al context social i 
polític valencià, de com estava modelant la seua forma, contingut 
i destí cap a escenaris clarament antidemocràtics.

En conjunt, un llibre que podria entendre’s com un pròleg per 
a tot el que ha plogut després: com el feixisme de carrer i el fran-
quisme institucional van aconseguir distorsionar la percepció de la 
identitat valenciana i, en una suposada etapa de passos cap a la de-
mocràcia, provocar la involució democràtica de part de la nostra 
societat i, per tant, del nostre país. Un país que ara veiem destrossat 
per les relacions clientelars, l’individualisme, les desestructuracions 
socials i territorials i per la manipulació amb fins polítics de la nos-
tra identitat col·lectiva. Un país que, subjugant la seua identitat a la 
idea d’Espanya, ara rau ofegat econòmicament per l’Estat espanyol 
i sense gaires possibilitats de revertir aquesta situació. Sobretot per 
la falta de maduresa com a subjecte polític, conscient de ser diferent 
i únic, preparat per a defensar allò que l’envolta i l’identifica.

Ara, quin interès hi havia, o hi ha, per fer del País Valencià 
un bressol del feixisme espanyolista? Qui va donar mànega am-
pla perquè el feixisme de carrer haja actuat i actue durant tants 
anys amb total impunitat a casa nostra? Doncs és en el capitalis-
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me on podrem trobar les respostes a aquests enigmes. L’estabilitat 
econòmica de l’Estat espanyol en l’etapa de la transició no po-
dia permetre’s que territoris, amb un sentiment nacionalista no 
espanyol, tractaren d’independitzar-se del que havia quedat com 
l’Espanya de les províncies franquistes. Una comunitat de comu-
nitats, diferenciades socialment i cultural, que seria més fàcil de 
governar si ningú parlava de trencar aquesta unitat per a construir 
un estat fora de l’espanyol. No fora el cas que la idea de ser una 
potència mundial, i enriquir així els hereus del franquisme fins a 
estatus socials mai imaginats, s’esfumara com el vent per la idea 
de trencament d’algunes nacionalitats ben diferenciades com la 
basca, la gallega o la catalana. No fora el cas que Nafarroa arriba-
ra a aliar-se amb l’actual comunitat autònoma basca i treballaren 
per un projecte d’Euskal Herria, lluny del paraigües espanyol. O 
que el País Valencià i les Illes Balears s’aliaren amb Catalunya per 
avançar cap a la consolidació dels Països Catalans.

Què hauria sigut de l’Estat espanyol si s’hagueren pogut cons-
truir unes confederacions de pobles que, entre altres coses, hau-
rien tallat el negoci dels ports i del comerç marítim? Un domini 
imprescindible perquè els empresaris capitalistes espanyols, hereus 
del franquisme, pogueren fer-se amb el control polític de l’Estat 
espanyol. Un domini que han exercit a través del control des de 
l’ombra del poder judicial, mediàtic, policial i del govern encobert 
a través del conglomerat empresarial de l’IBEX 35.

Caldria preguntar-se també per què les borses de valors, 
des d’on aquest conglomerat empresarial gestiona el sistema 
capitalista espanyol, es troben justament a les capitals de València, 
Barcelona, Bilbao i Madrid. O per què la Borsa de València es 
va crear fa només 30 anys i la resta de borses existeixen des de fa 
més d’un segle. És cert que el 1283 es crea el Consolat del Mar a 
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València, considerat un antecedent de les borses de valors, i que hi 
ha altres antecedents a l’octubre de 1405 amb la Taula de Canvis 
i en 1498 amb la Llotja de València. Tot i així, fins el 1980 no 
es constitueix aquesta borsa i s’iguala la seua importància amb 
les altres tres. Una dada, si més no curiosa, i potser útil, per a 
entendre per què als principals actors del capitalisme estatal els 
interessava tant el País Valencià. Tant com per a rebentar en mil 
pedaços els seus anhels com a poble i la seua identitat diferencial. 
La situació geogràfica privilegiada, encarada al comerç marítim 
internacional, segurament ha estat el nostre major tresor i la 
nostra major condemna, almenys dins d’aquest sistema. Curiosa 
relació amb la història de la població que ha habitat segles abans 
aquest tros de terra, allunyada de la costa per a evitar l’assalt i la 
destrucció que provocava l’arribada de pirates.

La llarga cua de la catalanofòbia

Durant els últims segles, les elits que han passat pel govern de l’actual 
Estat espanyol han fet servir la catalanofòbia com a estratègia per 
consolidar l’estat-nació espanyol, una jove identitat amb només uns 
tres-cents anys d’història. La catalanofòbia, històricament, ha estat 
sempre una estratègia efectiva per a reforçar la idea d’espanyolitat 
creada pels monarques i oligarques castellans. En altres moments 
aspirava a exterminar qualsevol subjecte d’identitat catalana. Ara ha 
de defugir de la pretensió bèl·lica per collar en l’imaginari col·lectiu 
el seu concepte identitari espanyol, clarament anticatalanista i falsa-
ment democràtic, però ben lligat a l’actual «democràcia espanyola», 
recollida en la Constitució del 1978.

Malgrat tot, queda ben palés que, en aquest estat, continuen 
governant les elits castellanes, els hereus de l’aristocràcia militar i 
la burgesia latifundista castellana, la mateixa elit que manava en 
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època franquista. La mateixa elit que va crear la idea d’espanyolitat, 
la identitat espanyola i l’estat-nació espanyol sobre l’odi envers 
Catalunya. És a dir, l’odi cap a qualsevol identitat i expressió que 
confrontara la idea d’aquest estat-nació, construït sobre el parany 
monàrquic i oligàrquic castellà, aquell gran Imperi espanyol que 
defensen els espanyolistes més tradicionals.

La catalanofòbia autòctona, l’adaptada al País Valencià i conegu-
da popularment com blaverisme, ha estat un moviment sociopolític 
que ha distorsionat les preconcepcions identitàries de la societat va-
lenciana, però que sobretot ha atacat el valencianisme més politit-
zat i a l’esquerra. El blaverisme ha estat un moviment que basa els 
seus principis teòrics en el regionalisme folklòric i en una sèrie de 
relats històrics tergiversats amb la intenció de manipular, des d’una 
estratègia d’enaltiment de l’espanyolisme, les explicacions sobre el 
sentiment irracional d’estimar la diferencialitat de ser valencianes. 
Tant és així, que des de les elits dominants, principals interessades 
i difusores d’aquesta fòbia, han fet creure a les classes populars que 
sentir eixa diferencialitat identitària no era legítim si no anava estre-
tament lligat a un sentiment espanyolista. És a dir, l’estratègia del 
blaverisme ha servit per distorsionar la identitat valenciana diferen-
cial i barrejar-la amb la identitat espanyola.

Però per analitzar l’espanyolisme ja està la resta d’aquest llibre. 
En aquest article ens centrarem en la distorsió del nacionalisme 
valencià a través de l’estratègia de l’Estat espanyol de destruir i ter-
giversar aquest nacionalisme perquè no s’identificara, de manera 
natural, amb el sentiment d’unitat i pertinença als Països Catalans 
que exposava Fuster l’any 1962 en el seu llibre Nosaltres, els va-
lencians. De com l’espanyolisme franquista es va acollonir front a 
la lucidesa de la proposta de Fuster i va haver d’atacar la societat 
d’un territori en concret. Precisament del que no disposava era 
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d’una burgesia autòctona i forta per a plantar cara a les exigències 
nacionals de la burgesia castellana.

L’estratègia del blaverisme va estar desenvolupada per l’Estat, 
gestada als despatxos de Madrid i inserida amb el discurs i acció 
de les elits dominants locals a través de partits feixistes, com en 
el seu moment Aliança Popular (AP) –que després passaria a ser 
l’actual PP–, de partits suposadament democràtics, com la UCD 
–un invent de l’Estat per a fer semblar que la Transició suposava 
l’inici de la democràcia–, i d’un grapat de mitjans de comunicació 
de masses. Una estratègia creada pel feixisme franquista amb uns 
actors fets a mida del teatre democràtic que s’estava donant, com 
el que ara són Ciutadans o Vox. Una trama que, a més, va mante-
nir a ratlla els moviments populars trencadors i revolucionaris que 
existien al nostre territori.

El feixisme franquista, el que encara ocupa els seients del poder 
judicial, legislatiu i executiu, i els seients de les principals empreses 
de l’IBEX 35, encara mou els engranatges d’aquest estat. Aquest 
feixisme ha marcat de per vida el rumb democràtic del País Valen-
cià amb un relat que en l’època dels 70 semblava un nyap, però 
que després ha resultat ser efectiu. Tant que fins i tot l’Estat ha 
tractat de tornar a posar-lo en marxa a Catalunya amb Ciutadans 
i amb creacions identitàries com Tabàrnia, totalment descabella-
des i anacròniques, i bastant inútils com per a tractar d’enganyar 
una societat catalana molt madura en el plànol sociopolític. No 
obstant això, l’anticatalanisme continua sent una estratègia vàlida 
per a mantindre la unitat d’Espanya, només cal fer una ullada a la 
història més recent d’aquest Estat.
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El blaverisme com a força de xoc antidemocràtica

Després de la mort del dictador, franquisme i burgesia, des del seu 
ultraespanyolisme i catolicisme, activarien una sèrie de tàctiques 
manipuladores i propagandístiques per a tractar de domesticar 
una societat valenciana que, amb el seu primer vot, semblava ma-
joritàriament d’esquerres. Un feixisme de baixa intensitat i d’arrel 
ultraespanyolista tocava a la porta d’un territori amb la qüestió 
nacional irresolta, amb un alt índex d’analfabetisme i on uns pocs 
eren molt rics, causa del model de funcionament capitalista ins-
taurat durant la dictadura feixista.

L’estratègia blavera, com era d’esperar, va comptar amb el su-
port de la burgesia valenciana, que en va fer un bon ús a favor 
dels seus beneficis privats, sobretot pel que fa al rèdit polític i 
econòmic. Una burgesia que, com tantes altres vegades en la his-
tòria, va activar la maquinària del feixisme de masses –en aquest 
cas d’intensitat moderada i aparença democràtica– per recuperar 
el seu rang de poder a sobre d’una població que votava en clau es-
querrana. La burgesia no va dubtar a emprar tots els mecanismes 
al seu abast per manipular la part més emocional d’una societat: 
els trets de la seua identitat, tant individual com col·lectiva. Un 
factor, la irracionalitat de les emocions i les identitats, que ha de-
terminat l’efectivitat del blaverisme com a estratègia. Triomfant 
sobretot a les comarques embotides a la província de València, on 
més s’ha consolidat com a moviment.

L’experiment era inèdit: un moviment nacional antidemo-
cràtic basat en un regionalisme folklòric, tardofranquista i catòlic, 
i d’aparença democràtic. El blaverisme, més conegut com un anti-
catalanisme autòcton i d’arrel franquista, va suposar una estratègia 
estatal de tergiversació històrica i simbòlica dels trets identificatius 
del poble valencià. La pretensió era introduir un nou model de 
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nacionalisme oposat a l’esquerrà, un pseudonacionalisme, millor 
descrit com a regionalisme, basat en l’enaltiment de certs tòpics 
valencians. I, a la pràctica, construït sobre una base feixista: la 
creació d’un enemic comú, tant intern com extern, el catalanis-
me com a moviment politicocultural i Catalunya com a nació i 
poble. Al País Valencià ens han volgut fer creure que teníem un 
enemic extern amb el que, curiosament, compartim moltíssims 
trets identificatius i un enemic intern que no era un altre que 
qualsevol que definira la seua identitat o la seua ideologia cap a 
l’esquerranisme valencianista o independentista. És a dir, les elits 
polítiques i econòmiques van legitimar i atiar l’odi contra qualse-
vol persona que simpatitzara o formara part de l’espectre polític 
esquerrà o valencianista. Una estratègia que estrangeritzava una 
part de la població, concretament la més crítica i combativa, a 
favor d’una població passiva, submisa i espanyolista per omissió i 
manipulació.

Les lloances a la pàtria valenciana més tòpica i folklòrica, així 
com la despolitització i l’odi envers d’aquelles que reivindicaven 
un bon ventall de drets socials i nacionals a l’alçada del poble va-
lencià, van ser els principals discursos exercits pels caps i cares vi-
sibles d’aquest moviment feixista local. La mala sort va ser que les 
disputes, moltes vegades estèrils, sobre tòpics identitaris comuns 
feren ombra a les mancances socials, territorials i econòmiques 
que patia el País Valencià en l’època de la Transició.

La problemàtica nacional que plantejava el blaverisme era 
irreal, però servia per despistar l’atenció sobre els problemes reals 
que arrossegava el país. És un fet a tindre en compte que, quan va 
sorgir el blaverisme, l’Estat espanyol i el País Valencià en concret 
passaven per una crisi econòmica que assolava tot el territori i que 
afectava sobretot al motor de l’economia valenciana més local, la 
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petita i mitjana empresa valenciana. La petita i mitjana burgesia 
es va aferrar al que deia la classe dominant, qui culpava de tots 
els mals la societat catalana. Segons el discurs anticatalanista, els 
problemes venien perquè Catalunya volia annexionar-se el País 
Valencià i furtar-nos les indústries locals, les festes, la llengua i 
altres elements de la simbologia valenciana, fins i tot de la més 
folklòrica: les falles, la paella, la bandera, o la llengua, segons els 
anticatalanistes.

Amb l’enaltiment del conflicte identitari s’han aconseguit 
ocultar, durant molt de temps, molts problemes estructurals de 
la societat valenciana. Sobretot els relacionats amb l’adaptació te-
rritorial i laboral a un model econòmic abusiu i devastador que, 
a llarg termini, ha acabat per perjudicar greument el territori i el 
seu teixit econòmic, com és la indústria turística, la immobiliària 
i la de la construcció. Un territori sustentat en un model econò-
mic de petites indústries especialitzades i de molta qualitat i amb 
una gestió territorial basada en el minifundisme que estava evo-
lucionant cap a un territori íntegrament centrat en el monocultiu 
intensiu, el turisme de masses i l’expansionisme constructor. Un 
model econòmic que acabaria per enfonsar-se amb una nova crisi 
econòmica occidental i que arrossegaria una gran part de la po-
blació cap a una situació de misèria i pobresa mai vistes. Les con-
dicions laborals, a més, es veuen minvades pel tipus de producció 
econòmica que necessita aquest model.

En definitiva, la burgesia valenciana, de la mà dels últims fran-
quistes que quedaven al País Valencià, va jugar un paper impor-
tantíssim en l’expansió i consolidació del fenomen del blaverisme 
i en el darrer rèdit econòmic i polític. No només va fer servir la 
manipulació mediàtica a través de Las Provincias o l’antiga RTVV, 
sinó que a més es va ajudar dels feixistes més violents de la zona 
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per sembrar el terror entre activistes, polítics i organitzacions que 
treballaven i treballen pels drets socials i nacionals del país a peu 
de carrer. És curiós que, posteriorment, algunes d’eixes bèsties van 
entrar a formar part de partits polítics com el PP, o van seguir 
amb la seua activitat feixista i delictiva amb total impunitat i, fins 
i tot, acaparant grans sumes de diners públics, com és el cas dels 
contractes públics de vigilància que l’empresa Levantina de Se-
guridad, en què gran part de la plantilla prové dels integrants del 
grupuscle neofeixista Yomus, rebia de la Generalitat Valenciana en 
època del Partit Popular. Una font d’aliment que s’ha tallat amb 
l’entrada del nou govern valencià però que sembla no afectar ja 
gaire el negoci d’aquests ultres.

El cas valencià com a bressol de l’estratègia nacional

Aquest petit tros de terra passaria a ser un dels experiments socio-
lògics més interessant d’analitzar del postfranquisme. No obstant 
això, continua sent un experiment desconegut per a la resta de 
territoris de l’Estat per la hiperlocalització del conflicte. El gran 
gruix de la població que no pertany als Països Catalans desconeix 
completament aquesta estratègia i quines conseqüències ha tingut 
a sobre del nostre territori i de la nostra autoestima, com a indi-
vidus i com a poble. Fins i tot per a moltes valencianes segueix 
sent un tema desconegut. I aquesta desconeixença no és casual, 
l’ocultació i l’oblit no és casual, és un apartat més de l’estratègia 
política aplicada en aquest territori.

Però l’estratègia anticatalanista emprada al País Valencià ha es-
tat només el camp de proves d’una estratègia estatal més àmplia, 
que consisteix a odiar un territori concret amb trets històrics i 
culturals marcadament diferents als espanyols, amb la idea d’unir 
una societat marcadament heterogènia a travès d’eixe odi comú. 
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L’estratègia anticatalanista que s’està emprant ara per ara a l’Estat 
espanyol envers Catalunya és una evolució de l’estratègia anticata-
lanista feta servir al País Valencià i de l’estratègia general emprada 
pel feixisme nazi. És més, la memòria no és infinita, però encara es 
poden buscar en l’hemeroteca els primers intents d’aplicar aquesta 
estratègia a Catalunya, on s’empraven unes tècniques que eren 
idèntiques a les que va fer triomfar el blaverisme al País Valencià.

La diferència és que a Catalunya no els ha servit l’intent de crear 
una guerra interna, Tabàrnia o conquerir les institucions. Com 
tampoc a les Illes Balears amb el gonellisme. No ho han pogut 
aconseguir, els intents han sigut inútils, ara per ara és impossible 
modificar la comarcalització, el nom del territori o la concepció 
lingüística. La societat catalana ha tingut temps de madurar en ter-
mes democràtics i culturals i, ara, ha estat capaç de rebutjar estafes i 
falsedats que suposen la modificació de la seua identitat individual i 
col·lectiva. L’únic que ha servit a l’Estat ha estat el feixisme de carrer 
i l’atemoriment i criminalització parcial de la societat civil, concre-
tament de la que lluita a peu de carrer pels seus drets. Tal com estem 
veient, aquesta estratègia provoca odi en qui no empatitza amb la 
diversitat identitària que hi ha dins l’estat i divisió entre les diverses 
cultures que conviuen a la península Ibèrica.

L’Estat espanyol, en veure que la línia tàctica del feixisme 
regionalista i la divisió interna no era efectiva a Catalunya, ha 
centrat el seus esforços en una estratègia d’odi generalitzat envers 
Catalunya. Ha centrat la seua activitat a crear el relat que con-
verteix el poble català en enemic d’Espanya. Ha tornat a engegar 
l’anticatalanisme, com anys enrere, i ha deixat brollar l’odi, im-
pregnant així molta de la població estatal amb aquest sentiment. 
Ens ha fet creure que el camí cap a la solució dels problemes que 
pateix l’Estat espanyol és l’odi envers Catalunya i la seua població.
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L’odi parteix de la base que Catalunya suposadament ha tren-
cat la Constitució espanyola, el consens, la unitat i la pau social 
amb una acció: un referèndum democràtic. Fins al moment, els 
resultats són bons: la qüestió nacional suposa un tema d’especial 
importància per a la societat civil estatal; Catalunya i la unitat 
d’Espanya han provocat molts enfrontaments entre persones i 
pobles. I molta gent fa comentaris desagradables envers Cata-
lunya i els catalans. Alguns dels representants de l’IBEX35 han 
tret les seues seus del territori català per fer creure que la situació 
era irrespirable i anaven a entrar en fallida, una estratègia de la 
por més.

Mentrestant, i per suposadament fer front a l’amenaça catala-
na, les elits castellanes han reanimat l’ultraespanyolisme més re-
calcitrant i tardofranquista perquè renaixés de les cendres i, del dia 
a la nit, passara a ser una opció política «decent». I no oblidem 
els milions de vots en les passades eleccions cap als partits que 
s’han reforçat amb aquest discurs, els mateixos partits que encara 
acompleixen amb les ordres de mantindre el teatre que va ordenar 
el franquisme, el d’una aparença democràtica, per formar part de 
la Unió Europea i obrir les portes així a les elits dominants perquè 
feren negoci a escala internacional. L’ultranacionalisme espanyol 
està servint per dividir i enfrontar les classes populars de tot l’Estat 
espanyol per un conflicte identitari de poc recorregut que només 
beneficia els interessos econòmics de les elits que dominen aquest 
estat. Perquè si l’Estat espanyol es veu qüestionat, totes aquelles 
elits que han pogut enriquir-se a costa de formar part d’un Estat 
europeu perdrien la seua credibilitat i, sobretot, la seua estabilitat 
empresarial.

El tractament informatiu beneficiós per a una extrema dreta 
d’historial violent i delinqüent, o la retallada de drets i llibertats 
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aplicada a l’Estat, són alguns dels símptomes de l’estratègia de 
l’odi i la por. L’estratègia de l’odi està servint de parany per cri-
minalitzar la llibertat d’expressió a l’Estat, en tots els seus ves-
sants. Els nostres drets socials cada vegada pateixen més retallades 
i l’escenari econòmic torna a ser asfixiant i a fer olor a crisi econò-
mica. I el silenci. Un silenci abismal cap a una de les repressions 
més acarnissades contra Catalunya i cap a una de les vulneracions 
més greus dels drets socials i polítics d’una societat. I encara som 
poques les que ho denunciem.

Hi ha una dita popular que diu «quan la barba de ton veí veges 
afaitar, posa la teua a remullar». Una perfecta al·legoria sobre el fet 
que qualsevol poble diferent al castellà –sobre el qual ha recaigut 
la construcció de l’estat-nació espanyol– pot ser un possible blanc 
de futurs atacs xenòfobs espanyolistes. Però també hi ha una al-
tra d’un conegut poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, que diu 
«no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa 
al carrer i participa. No podran res davant d’un poble unit, alegre 
i combatiu». Un crit de resistència front a l’amo i els opressors 
que ressona cada dia al País Valencià. Un crit que ressona també 
en altres llengües a altres indrets de l’Estat. Un crit que evoca els 
sentiments i les emocions més profundes, un crit a la unitat entre 
subjectes que se senten emocionalment connectats per una dife-
rencialitat comuna, sovint identitària, siga la catalana, la basca, la 
gallega, l’andalusa, la de classe o la de gènere, entre moltes altres. 
Deixarem que les elits burgeses espanyoles passen per damunt de 
les nostres vides quan elles vulguen? Molt de temps no pot durar.

Què ens passa, comunitat?

L’etapa de la Transició a l’Estat espanyol, és a dir, el que hauria 
d’haver suposat un trencament tan important per a la vida de mi-
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lions de persones, no va ser un procés transparent, ni molt menys 
democràtic. La majoria d’elements que constitueixen aquest Estat 
i, per tant, la seua simbologia nacionalista, vingueren per impo-
sició –mal anomenada herència– franquista. Però d’aquest teatre 
democràtic, de cara a la galeria, només quedaren visibles tres epi-
tafis: una bandera, una llengua i una constitució des d’on ordenar 
les persones i el territori. Les elits i les forces de l’ordre que havien 
manat durant el franquisme seguiren al seu lloc, encara que de 
manera encobertape, una vegada creats eixos tres elements. Amb 
la Transició aconseguiren ocultar l’esperit de l’àguila, el jou i les 
fletxes.

Un trencament que va suposar tan poc trencament en 
l’imaginari col·lectiu que, avui dia, en alguns pobles d’interior 
amb una població envellida, part de les seues habitants encara 
tenen por d’opinar sobre política perquè encara, i reitere encara, 
creuen que poden patir els efectes de la repressió franquista. És 
curiós que un punt d’inflexió tan important com és la suposada 
fi i eixida d’un règim dictatorial encara arrossegue tants deutes 
i clarobscurs. Clarobscurs d’una història feta de molts pedaços, 
història de la qual encara no coneixem totes les parts. Com per 
exemple, la veritat de per què l’Estat va fer tant d’esforç per im-
plantar una deriva antidemocràtica com és el blaverisme al País 
Valencià. Per no conéixer, no sabem ni si hi ha informes d’estat 
que demostren l’estratègia blavera com el que sembla que és: una 
estratègia d’Estat.

Ara, després de tants anys, ens sembla rellevant el blaverisme 
per les conseqüències sobre els drets i l’evolució democràtica de 
la societat valenciana i sobre la seua condició humana sobre el 
món com a comunitat minoritària i diferent. Ara, tants anys des-
prés. Després que els factòtums d’aquesta estratègia política hagen 
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aconseguit fer i desfer al seu gust a sobre del nostre territori i con-
tra la nostra cultura. Ara ens penedim de no haver gastat suficients 
forces contra aquell fenomen. També cal dir que en el moment 
del seu sorgiment, aquella proposta, que venia dels sectors més re-
calcitrants d’un franquisme acabat i situat a València, va ser presa 
pel moviment popular com un intent inútil del franquisme per 
a recuperar el domini polític sobre el País Valencià. Un discurs 
descabellat i amb poc recorregut per la seua naturalesa antidemo-
cràtica que no va alarmar excessivament ningú.

No obstant això, la ràpida expansió del discurs blaver i el seu 
posterior èxit com a moviment de masses, sobretot a les zones de 
València i l’Horta, encara omple pàgines d’anàlisis. Quins factors 
s’hi van donar al nostre país en aquell moment perquè això corre-
guera com la pólvora? Hi ha moltes respostes però també desenes 
de preguntes sense resoldre. Cert és, si més no, que la burgesia 
valenciana va jugar un paper importantíssim en l’expansió i con-
solidació del fenomen del blaverisme. Per tant, la culpa hauria de 
recaure sobre aquests subjectes i no sobre aquest «nosaltres» com-
partit que encara estem teixint.

Però, i la consciència nacional al País Valencià, ha sigut alguna 
vegada un sentir, un pensar, una preocupació general? O només 
ha estat la bandera d’un grapat de somiatruites que anhelaven arri-
bar a la idea d’un escriptor suecà? Hi havia base? Les classes po-
pulars n’eren conscients? Ho trobaven rellevant per al transcurs de 
les seues vides? Encara que la resposta a totes aquestes preguntes 
és «sí», les explicacions podrien omplir un llibre sencer d’història 
contemporània, per la qual cosa preferisc recomanar l’historiador 
Ferran Archilés i, de manera personal, afirmar que la consciència 
nacional al nostre país mai ha estat una qüestió de quatre gats. La 
naturalesa humana conscient i reflexiva ens ha dut la necessitat 
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d’identificar-nos amb una comunitat i sentir-nos-en part. Un lloc 
des del qual trobar una explicació coherent per al nostre trajecte 
vital, individual i col·lectiu. Per això no és molt difícil respondre 
afirmativament a eixes preguntes. El sociòleg valencià Josep-Vi-
cent Marqués ho va exposar molt bé en el seu llibre País perplex. 
Ell assegurava que la societat valenciana tenia –i té– consciència 
de ser-hi al món de manera diferent. Però a causa del trencament 
evolutiu de la consciència nacional provocat pel blaverisme, la so-
cietat valenciana havia desenvolupat traumes o formes de fosca i 
mala consciència.

La fosca consciència valenciana, segons Marqués, és aquella 
que en el nostre subconscient es revetlla com un sentiment de di-
ferència respecte a un castellà, per posar un exemple. És descobrir 
la diferència, adonar-se que hi ha una relació diferent o anormal 
amb altres cultures que semblaven al mateix nivell pel concepte 
d’estat-nació que se’ns ha inculcat a l’Estat espanyol, però que es 
mostren com a diferents i en alguns casos dominants. És constatar 
que hi ha un «altres» front a un «nosaltres». Marqués constata 
diferents referències traumàtiques a eixe «altres». Com allò que de 
vegades fa que, inconscientment, hi haja en la societat expressions 
d’animadversió cap a madrilenys i castellans. O com el fet de ser 
mitjanament conscients que compartim llengua amb catalans i 
balears però no entenem ben bé què suposa això.

És aquell subconscient que ens fa desenvolupar un sentiment 
de diferencialitat valenciana, principalment basat en la diferència 
cultural que tenim amb altres pobles amb qui convivim a l’Estat, 
però que no acabem de conéixer ni definir mai i pot exagerar-se i 
tornar-se negatiu com amb el narcisisme o el xovinisme. És saber 
que s’és alguna cosa més que un habitant qualsevol d’una penínsu-
la però no ser conscient del perquè i, per tant, en paraules de Mar-
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qués, «delata la combinació d’absència d’un valencianisme explícit 
i la presència de la realitat diferencial valenciana». És a dir, la fos-
ca consciència valenciana són «manifestacions de valencianisme» 
«molt essencialment estentòries, poc raonables» i, «en algun sentit 
parcial, extremistes» (1974: 51). Per tant constata que, en gran 
part de la població valenciana, la diferencialitat existeix, però la 
consciència de poble amb la maduresa que es concep a Catalunya 
o el País Basc, no.

La mala consciència valenciana, pel seu costat, Marqués la des-
criu com «la clara o fosca comprensió de la realitat valenciana per 
la forma en què la neguen. Són ideologies de renúncia o de con-
tenció popular» (1974: 81). Unes ideologies promogudes per les 
classes dominants que aterren sobre el poble a través dels mitjans 
de comunicació i es barregen amb la fosca consciència. És a dir, és 
la manera de les classes dominants que actuen al País Valencià per 
controlar els factors culturals que identifiquen un poble, exaltant-
ne uns trets o idees i amagant-ne d’altres. Parteixen, a més, del fet 
provat que tota pràctica burgesa sobre una població, durant un 
determinat temps, influencia el seu caràcter, la seua manera de 
sobreviure i per tant la seua naturalesa i identitat.

La mala consciència, per tant, és el meninfotisme, el menyspreu 
i la infravaloració d’una identitat col·lectiva popular arrelada a la 
terra. És l’enaltiment, a propòsit, del regionalisme i d’una identi-
tat folklòrica i costumista basada en fets banals i despolititzats. És 
mentir amb la intenció de manipular la història i el passat històric 
d’una població. És posar-li marges i definicions a conceptes tan 
amplis com el valencianisme, i deixar fora, de manera interessada, 
les que no combreguen amb la unitat d’Espanya o les que donen 
ales a idees d’alliberament nacional i internacionalisme.

Les elits dominants han treballat de valent per fer-nos creure que 
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la cultura valenciana és una cultura de segona divisió, innecessària o 
de menor qualitat front a una identitat espanyola considerada adi-
nerada, benestant i de primera. El que popularment coneixem com 
autoodi al que som i representem, només per no arribar a ser el que 
la burgesia valenciana, inspirada en l’elit castellana, vol que pensem 
que som. És la idea de valencianes de segona, les arrelades a la terra, 
front a les valencianes de primera, emuladores de les formes de ser 
de les classes dominants. El folklorisme regionalista, l’autoodi, el 
narcisisme banal o el meninfotisme, entre d’altres, han estat algunes 
de les formes de control de la població a través de la mala cons-
ciència. Sent conscients, primer de tot, que les classes populars són 
manipulades pel capitalisme perquè la seua finalitat siga aspirar a ser 
o emular la classe dominant.

La burgesia valenciana no ha necessitat tampoc atiar la qües-
tió identitària per folrar-se, no han necessitat fer veure el seu va-
lencianisme, ni unir-se per defensar-lo, perquè el valencianisme 
estava lligat a la terra i a la llengua, al territori i al valencià, i això 
era cosa de pobres i de «camals mullats». Ara per ara, tants anys 
després de menyspreu, per mantindre’l controlat les elits estan 
venent el concepte de valencianisme com una marca basada en 
trets de folklorisme rural que serveix per fer negoci turístic. Un 
món rural, del poc que queda dempeus i latent, venut com un 
producte que evoca reminiscències de temps passats i feliços, 
però que ja no tornaran perquè ni donen diners ni són un estil 
de vida acceptable per a un món globalitzat on l’objectiu és fer-
se ric. La burgesia només evoca els factors identitaris valencians 
per fer la gràcia o per tractar de connectar esporàdicament amb 
el poble per qualsevol motiu extractiu, perquè per a la burgesia 
són fets o factors identitaris de segona, sense valor, de poble i de 
persona no adinerada.
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Aquestes dues formes de consciència, al cap i a la fi, esdevenen 
un substitutiu per a la presa de consciència i poder col·lectiu. I, 
davant tot això, sols podem respondre a la pregunta «què ens passa 
com a societat?» amb el ferm coneixement de la nostra manipula-
ció com a poble i com a classe. Que no sabrem quantes coses ens 
han provocat i no tenen volta enrere, però sabem que el nostre 
problema té noms i cognoms i que li podem plantar cara. Però so-
bretot, hem de respondre deixant les lamentacions a un costat. No 
som culpables de les nostres tares com a poble. No som culpables 
d’haver tingut la burgesia que hem tingut, ni d’haver patit una de-
riva sociològica cap a la dreta orquestrada per caps franquistes. No 
som culpables de res d’això. I encara ens hem d’acostumar a estar 
plenament orgulloses de la nostra diferencialitat, del nostre ADN.

Hem d’aprendre a conviure amb eixes males pràctiques i a 
combatre-les des dels valors del socialisme i l’alliberament nacio-
nal, des dels feminismes i l’ecologisme, des de la tolerància a la 
diversitat. L’única forma de revertir tot això és ser conscients del 
nostre passat per poder avançar i no repetir els mateixos errors, ni 
deixar que ens repetisquen les malifetes. No deixar que els pirates 
tornen a agafar el timó, a assaltar els nostres pobles i construir les 
seues coves. Hem de deixar de costat l’embòlia del nacionalisme 
burgés i centrar-nos en construir un teixit popular fort, madur i 
combatiu. Des de la protecció i defensa del territori que ens acull. 
Des de la identificació amb la cultura que ens descriu. Des de 
tornar a posar en valor tot això que ens identifica i que ens ajuda a 
sobreviure en aquest tros de terra. Des d’acceptar i acollir tot allò 
nou que ha vingut per quedar-se. Només així, tindrem futur com 
a poble.
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L’esquerra i els símbols 
nacionals a España
Albert Noguera Fernández

Diversos analistes han assenyalat que la reacció ultranacionalis-
ta de part dels espanyols davant del procés català, l’anomenada 
«revolució dels balcons», és un dels diversos factors que ha afavo-
rit l’auge electoral de la dreta. Aquesta vinculació entre auge de 
l’ultranacionalisme espanyol i auge de la dreta, afirmen alguns, 
es deu al fet que la relació acomplexada de l’esquerra respecte els 
símbols nacionals, ha deixat camp lliure perquè la dreta s’apropie 
d’aquests. Enfront d’això, afirmen, l’esquerra ha de disputar els 
símbols nacionals per apropiar-se’ls en favor del seu projecte. 
Però, això és possible?

Crec, inqüestionable, afirmar que qualsevol projecte polític 
amb voluntat transformadora que pretenga convertir centenars 
de milers de ciutadans en un subjecte col·lectiu de canvi, neces-
sita símbols capaços d’enfortir un vincle d’identitat i unitat de la 
població entorn d’ell. Els símbols nacionals han servit, històrica-
ment, a l’esquerra de molts països per a aquest fi. Ara bé, són tots 
els símbols nacionals instrumentalitzables sempre per tot projecte 
polític? Pot l’esquerra transformadora espanyola disputar els sím-
bols nacionals a la dreta i usar-los per a un fi democratitzador?

Crec que no. En concret, defensaré: 1. Que els actuals símbols 
nacionals espanyols (bandera, himne, etc.) no són disputables 
a la dreta ni instrumentalitzables al servei d’un projecte demo-
cratitzador. I, 2. Només podrà haver-hi un nou projecte polític 
d’esquerres amb potencial hegemònic si és capaç de recuperar i/o 
crear altres símbols socialment compartits al seu servei.
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Per què els símbols nacionals espanyols no són disputables per 
l’esquerra? Els símbols nacionals són una forma d’unificació social 
a partir del culte al moment fundacional de la nació i els valors as-
sociats a ell. Quan parle del moment fundacional no em referisc, 
necessàriament, al moment històric casuístic remot en el qual apa-
reix, per primera vegada, una nació i els seus símbols. A diferència 
dels Estats Units, on existeix, des del seu moment fundacional, 
una continuïtat de més de dos segles d’història constitucional se-
guida; a Europa, la història de molts països està plena de ruptures 
i nous començaments. I encara que determinats símbols tinguen 
el seu origen en un passat remot desconegut per una àmplia part 
de ciutadans, aquests s’associen, en l’imaginari col·lectiu, a l’últim 
començament identificat com a fundació del règim present. Es-
panya és exemple d’això. La majoria dels espanyols no associen 
l’actual bandera i himne al segle xviii quan van aparéixer per pri-
mera vegada, fins i tot desconeixen aquests fets, sinó que l’associen 
com a símbols propis del règim present que sorgeix amb la Transi-
ció de 1975-1978. La bandera i himne nacional conformen hui, a 
Espanya, instruments d’agregació col·lectiva construïts al voltant 
del culte al moment fundacional de la Transició.

Aclarit això, per què dic que aquests símbols no són disputa-
bles? A grans trets, crec necessari distingir entre dos tipus de mo-
ments fundacionals: oberts o populars i tancats o oligàrquics. La 
diferència entre aquests és el tipus d’Història de la qual sorgeixen 
i els valors que porten associats.

Els moments fundacionals oberts o populars sorgeixen d’una 
Història social i porten associats valors d’autodeterminació social. 
Les múltiples imatges cinematogràfiques de la presa de la Bastilla 
en 1789 o la del quadre La llibertat guiant al poble en 1830, de 
Delacroix, són un exemple-visualització de moments fundacio-
nals associats a valors oberts de resistència, llibertat, etc. Per con-
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tra, els moments fundacionals tancats o oligàrquics sorgeixen de 
la Història d’Estat i porten associats valors de sobredeterminació. 
La imatge de l’acte de 22 de novembre de 1975 en el qual Joan 
Carles I fa jurament, per Déu i sobre els sants evangelis, i és pro-
clamat nou cap d’estat per les Corts espanyoles, envoltat de bisbes 
i militars franquistes que al crit de «Viva el Rey i viva España» es 
quadren davant l’himane, és una exemple-visualització d’aquests 
altres moments associats a valors tancats conservadors.

Només els símbols de culte a moments fundacionals oberts o 
populars són disputables i instrumentalitzables en benefici dels 
objectius de l’esquerra. Ja que, malgrat ser usats també per la dre-
ta, els valors d’autodeterminació social que l’imaginari col·lectiu 
associa a ells (rebel·lia, resistència, llibertat, igualtat etc.) els con-
verteix en una eina discursivament poderosa per a mostrar que 
és el Poder i no els dominats qui els està vulnerant, i política-
ment eficaç per a l’acció i mobilització. Res d’això ocorre amb els 
símbols de culte a moments fundacionals tancats o oligàrquics, 
com els espanyols vigents. En tant que aquests constitueixen for-
mes d’unificació al voltant de valors sobredeterminats i tancats 
d’adhesió al règim del 78 (Monarquia, unitat nacional, etc.), mai 
d’autodeterminació ni rebel·lia, la seua utilització reafirma la lò-
gica d’unificació social entorn de valors prorègim i reassegura el 
rebuig social a tot discurs que problematitze amb l’statu quo (Re-
pública, Estat confederal, etc.).

Això fa que els símbols nacionals espanyols siguen tan instru-
mentalitzables per la dreta ultranacionalista i tan poc instrumen-
talitzables per l’esquerra transformadora. Seria absurd pretendre 
usar com a propis símbols que actuen com a element d’unificació 
subjectiva de la societat al voltant d’aquells valors i projecte polític 
al qual es pretén combatre.
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La necessitat de recuperar i/o crear altres símbols social-
ment compartits al servei de l’esquerra. Davant la impossibilitat 
d’usar els símbols nacionals existents i davant la necessitat de dis-
posar d’elements d’intermediació simbòlica capaços de crear un 
vincle d’identitat i unitat de la població al voltant del seu projecte 
polític, l’esquerra transformadora estatal necessita construir con-
trasímbols socials propis i compartits socialment.

Els símbols i les identitats vinculades a ells no són més que 
construccions socials. Sens dubte, la construcció de nous contra-
símbols socials no és una tasca fàcil però tampoc impossible. Te-
nim exemples recents que mostren que sí que és possible. L’1-O 
i el 3-O de 2017 a Catalunya suposen esdeveniments històrics 
d’aprehensió compartida i transversal d’un «nosaltres» que actua 
com contraconstrucció identitària en el si de la societat catalana. 
L’urna o el llaç groc com a símbols d’unificació social a partir 
del culte l’1-O i 3-O es conformen com a mediadors simbòlics 
d’unificació de gran part de la societat catalana entorn d’un pro-
jecte plural d’enfrontament contra el règim del 78.

Només podrà haver-hi un nou projecte polític d’esquerres amb 
potencial hegemònic si és capaç de recuperar i/o crear els seus 
contrasímbols. Però per a això, cal tindre clara una cosa: aquests 
no es construeixen des de la moqueta dels parlaments, els per-
sonalismes, ni la Història d’Estat, sinó des de la pols del carrer, 
els esdeveniments col·lectius i la Història social. Sense tornar a 
desplaçar el centre d’acció política de la institució al carrer, encara 
que això implique que molts hagen de renunciar a la seua cadira, 
difícilment es podran construir nous símbols.
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Nacionalisme i migracions. 
L’odi al diferent en el 
discurs de Trump

En lloc de ser temuts per la nostra valentia militar, haurí-
em de voler ser respectats per la nostra dedicació als drets 
humans. No hauríem de començar per redefinir el patrio-
tisme? Hem d’expandir-lo més enllà d’aquest estret nacio-

nalisme que ha causat tanta mort i sofriment. 

Howard Zinn, historiador i autor de L’altra història dels 
Estats Units

El 3 d’agost de 2019 un supremacista blanc va matar vint-i-dues 
persones, la majoria amb cognoms d’origen hispànic, en un con-
corregut Walmart de la ciutat fronterera d’El Paso. Abans de co-
metre la matança, el terrorista de només 21 anys havia penjat un 
manifest d’ideologia racista i de supremacia blanca en el portal 
d’internet 8chan, en el qual explicava la seva preocupació per 
«la invasió hispana de Texas» i reconeixia com a inspiració al res-
ponsable de la matança de la mesquita de Christchurch de Nova 
Zelanda –un terrorista de 28 anys que va matar cinquanta-un 
musulmans, ho va retransmetre en directe per Facebook i va di-
fondre un manifest racista en internet en el qual alertava de teories 
conspiracionistes sobre un genocidi blanc i la vinguda d’un Gran 
Replacement. En el document, el terrorista d’El Paso va mostrar 
també preocupació per la pèrdua de puresa de la raça blanca com a 
conseqüència de l’arribada d’immigrants i va reproduir algunes de 
les paraules racistes del president Trump. De la mateixa manera, es 
lamentava de la capacitat que tindria el vot dels immigrants llatins 
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de decantar la balança cap al partit demòcrata, argument que es 
difon amb regularitat en les tertúlies de televisió conservadores –
com les de Fox News, de la mà de periodistes com Tucker Carlson 
i Laura Ingraham–, així com en programes de ràdio i podcasts con-
servadors, i en xarxes socials i blogs d’extrema dreta que han proli-
ferat en els últims anys amb internet. En aquestes tertúlies s’escolta 
freqüentment la idea d’una «invasió d’immigrants il·legals» que 
volen canviar la naturalesa del país.

L’assassí va confessar a la policia que «volia matar mexicans». 
El dret a posseir armes als Estats Units i la facilitat amb què es 
poden comprar en certs estats, entre ells Texas, és un dels temes 
més controversos dels últims anys entre els demòcrates i els repu-
blicans. Normalment, no es qualifiquen aquestes massacres com 
a «terrorisme domèstic», sinó que es presenten com a casos aïllats 
de llops solitaris i persones frustrades que actuen de manera indi-
vidual. Per contra, no es tracten de la mateixa manera si la persona 
que les perpetua és de religió musulmana o d’algun país musulmà, 
aleshores sí que es descriu l’assassí com a terrorista. Al maig del 
2017, l’FBI va avisar en un informe de l’amenaça que representa 
el supremacisme blanc. En l’informe, es responsabilitzava la ideo-
logia d’extrema dreta de 49 homicidis i 26 atacs des del 2000 fins 
al 2016. Els supremacistes blancs han matat més gent des de l’11 
de setembre de 2001 que qualsevol altra categoria d’extremisme 
domèstic. Malgrat tot, poc després que Trump entrés a la pre-
sidència, el departament de seguretat interior va decidir retirar 
una sèrie de subsidis destinats a organitzacions que treballen per 
prevenir l’auge d’aquest tipus d’ideologies. Fins i tot, el Departa-
ment de Seguretat Interior va establir la categoria de Black Iden-
tity Extremism arran de les protestes de Black Lives Matter que 
van esclatar per tot el país després de l’assassinat del jove Michael 
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Brown a mans d’un policia a Ferguson. Però no es va posar mai en 
marxa cap unitat per fer front al supremacisme blanc. En canvi, 
el president Trump va decidir posar els recursos a la frontera per 
controlar la immigració –el seu gran tema de campanya– i en la 
lluita contra el terrorisme internacional, principalment el terro-
risme islàmic, seguint la línia post 11-S. L’any 2018, almenys 50 
assassinats van estar relacionats amb la ideologia d’extrema dreta, 
més que en qualsevol altre any des del 1995, quan un suprema-
cista blanc va detonar una bomba en un edifici federal de la ciutat 
d’Oklahoma i va matar 168 persones. 

Tot i disposar de la informació, el Departament de Seguretat 
Interior va desmantellar la unitat de terrorisme domèstic de l’FBI 
a l’abril de 2019. Unes mesos més tard, després de la matança 
d’El Paso, el mateix departament anunciava una nova estratègia 
de contraterrorisme que, per primera vegada, reconeix l’amenaça 
del supremacisme blanc i del terrorisme domèstic. Per primer cop, 
es trenca amb la línia seguida després de l’11-S, quan l’enemic 
principal era l’extremisme islàmic. L’aleshores secretari en fun-
cions del Departament de Seguretat Interior Kevin McAleen va 
declarar que l’extremisme supremacista blanc «és una de les forces 
més potents que impulsen el terrorisme domèstic», i va reconèixer 
que té una «perspectiva cada cop més transnacional». 

Les massacres que tenen com a objectiu atacar minories s’han 
fet més recurrents en els últims anys. Per exemple, a Charleston 
nou afroamericans van ser assassinats en una emblemàtica església 
afroamericana per un supremacista blanc amb un historial racista 
contra les persones negres; a Pittsburgh onze jueus congregats en 
una sinagoga van ser assassinats en el que es considera l’atac anti-
semita més mortífer del país; al club gay Pulse d’Orlando 49 per-
sones van ser assassinades per la seva orientació sexual; o la terrible 
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matança de las Vegas, una de les més mortíferes als Estats Units, 
en què 58 persones van ser assassinades sense un motiu aparent en 
un concert de country el 2017. 

En l’era de Donald Trump, la matança d’El Paso és la primera 
que va tenir com a objectiu la població llatina, la que més ha es-
tat en boca de Trump, juntament amb la musulmana. Ambdues 
comunitats són les víctimes principals de la seva retòrica racista i 
de les polítiques més dures en matèria d’immigració: el veto a cinc 
països de majoria musulmana, juntament amb Veneçuela i Corea 
del Nord, la separació de famílies a la frontera i la restricció del 
dret a demanar asil polític. 

Arran de la massacre de Nova Zelanda, el president va comen-
tar: «crec que és un grup petit de persones que tenen problemes 
gravíssims». Uns mesos més tard, després de la massacre d’El Paso, 
va criticar per primer cop l’extremisme: «la nació ha de condem-
nar el racisme, el fanatisme i el supremacisme blanc», paraules 
que després d’una carrera contínua i ascendent d’insults i atacs 
a comunitats senceres, oponents polítics i periodistes resulten 
poc creïbles i extremadament cíniques. L’amenaça del terrorisme 
domèstic supremacistas blanc i l’auge dels grups extremistes són 
una amenaça que no es pot passar per alt. Així i tot, no són una 
representació de la societat nord-americana, sinó més aviat una 
minoria. És més perillós un president que utilitza una retòrica 
racista i mostra menyspreu cap a les persones que no pensen com 
ell, i tot el suport del conservadorisme que té al darrere. Aquest 
president ha sabut connectar el conservadorisme amb certes dosis 
d’extremisme de dretes i, tot i no considerar-se obertament un 
supremacista, tampoc els ha condemnat. 

La vinculació entre el nacionalisme, l’auge de Donald Trump 
i l’odi contra dels immigrants s’explica per una sèrie de factors: la 
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fundació dels Estats Units i la idea de l’excepcionalitat americana; 
l’elecció del primer president afroamericà de la historia del país; el 
desencadenament de la Gran Recessió de 2008 i la desestabilitza-
ció dels països de Centreamèrica. 

Un país fundat en la supremacia blanca

Els Estats Units és un país fundat en la supremacia blanca. El pri-
mer article de la Constitució considera els esclaus tres quinzenes 
parts d’una persona. En el llibre Les dues cares de la llibertat ame-
ricana, l’escriptor i acadèmic Aziz Rana argumenta que l’èxit de la 
revolta de les tretze colònies britàniques va crear un punt de vista 
únic, la ideologia del «colonitzador». El punt clau de la història 
dels Estats Units recau en els orígens polítics del país com un «im-
peri dels colons», que ha estat la base de la vida nord-americana 
durant quasi tres segles. Segons Rana, «l’imperi dels colons» està 
establert en quatre pilars: 1) la independència econòmica i la pro-
pietat com a tret indispensable per formar part de la societat; 2) 
la idea de llibertat de la república condicionada a la conquesta, 
a l’expansió i a la necessitat de defensar-se; 3) la llibertat indivi-
dual com a característica no universal, és a dir, l’esclavitud de la 
població afroamericana i l’aniquilació de la població indígena, i 
4) la necessitat de pobladors, la creació de la política de fronte-
res obertes per als colons europeus. Els valors del nou país confi-
guren l’excepcionalitat americana, la idea d’un país postcolonial 
fundat en la llibertat individual, la igualtat, el dret a la propietat i 
el dret a la felicitat. Algunes de les narratives que expliquen l’inici 
dels Estats Units eviten aprofundir en l’exclusió i extermini de 
la població indígena per part dels colons, mitificant aquesta idea 
d’excepcionalitat. Rana cita en el seu llibre a l’acadèmic Michael 
Mann, autor del llibre El cantó obscur de la democràcia. Mann 
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critica la part perillosa de les democràcies, que en certs casos han 
reforçat la idea de ciutadania en una sèrie de valors comuns per 
justificar projectes de neteja ètnica o la imposició de la majoria 
sobre les minories. En les societats de colons hi ha una connexió 
directa entre el govern democràtic i la subjugació i extermini dels 
considerats outsiders: «Aquestes eren comunitats ben democràti-
ques, però la seva neteja ètnica dels nadius normalment era pitjor 
que la que van cometre les colònies [...], com més forta és la de-
mocràcia entre els perpetradors, més gran és el genocidi». 

Les teories de Rana i Mann poden aplicar-se d’alguna manera 
en la relació que hi ha entre l’expansió nord-americana, la idea 
de portar els valors democràtics del país arreu i la violació dels 
drets humans i de la sobirania d’altres països, com és el cas de la 
constant intervenció al Pròxim Orient, a l’Afganistan i a l’Amèrica 
Llatina. Aquesta intervenció té a veure amb una expansió per a 
assegurar la permanència de l’imperi, la necessitat de recursos i el 
control de l’hegemonia mundial, no pas amb expandir els drets 
humans i la democràcia. Precisament, els països que estan veient 
com centenars de persones fugen cada dia del seu territori per la 
violència, la pobresa i la inestabilitat, els països de Centreamè-
rica, han sigut víctimes de la interferència dels Estats Units. Per 
exemple, el cas d’Hondures amb el cop d’estat suau en contra del 
president electe Manuel Zelaya el 2009, acceptat i validat per la 
secretària d’Estat Hillary Clinton durant la presidència d’Obama. 
Cada dia emigren centenars de persones d’Hondures cap als Es-
tats Units, alguns amb l’esperança d’un futur millor, s’anomenen 
migrants econòmics, però recentment la gran majoria estan fu-
gint, són refugiats. El país està farcit de la violència de les mares, 
la pobresa –quatre de cada deu hondurenys viuen en condicions 
d’extrema pobresa–, la falta d’oportunitats i l’extorsió. El tràfic 
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de drogues i la corrupció política són també dos factors clau que 
han provocat que sigui pràcticament impossible tenir una vida 
decent i segura a Hondures. Centreamèrica és des de fa anys al 
capdamunt de les llistes de països més violents del món. El Sal-
vador ocupava el primer lloc l’any 2017  amb 60 morts per cada 
100.000 habitants. A Hondures quasi 43 de cada 100.000. En els 
primers nou mesos de 2019, la policia de la frontera dels Estats 
Units ha detingut 363.000 famílies migrants dels tres països de 
Centreamèrica –El Salvador, Guatemala i Hondures–, triplicant 
el nombre de detencions de l’any 2018. En els últims anys la im-
migració de Centreamèrica té el rostre de famílies i menors sense 
acompanyar que fugen de la violència. 

La retòrica racista i l’altaveu dels mitjans

Donald Trump va guanyar les eleccions al novembre del 2016, 
fent-se un lloc als mitjans de comunicació i a l’opinió pública a 
base de comentaris racistes, masclistes, políticament incorrectes 
i poc ortodoxos. Els comentaris que el van popularitzar anaven 
dirigits principalment en contra dels immigrants, i de manera 
més específica en contra dels mexicans, als qui va qualificar de 
traficants de drogues, criminals i  «violadors», i també en contra 
dels centreamericans sobre els quals va generalitzar acusant-los de 
criminals i de membres de la mara salvatrucha, la violenta mara 
salvadorenca. Trump va repetir constantment la paraula «invasió» 
quan es referia als immigrants, sobretot a finals del 2018, en plena 
campanya electoral per les eleccions de mig termini, quan cente-
nars de milers de persones van decidir fer el camí juntes, sortint 
de la clandestinitat que ha caracteritzat sempre la immigració, i 
creuar el perillós Mèxic. El fenomen es va anomenar la caravana 
migrant, però per a Trump i els conservadors era una invasió que 
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van utilitzar políticament. La seva campanya electoral es va basar 
en els lemes Make America Great Again i America First, i es va 
posicionar en contra dels tractats de lliure comerç –potenciant 
una visió proteccionista de l’economia–, del dret a l’avortament 
i del canvi climàtic. Principalment, va prometre mà dura con-
tra la immigració il·legal i la construcció d’un mur a la frontera 
sud amb Mèxic. Els seus discursos durant la campanya electoral, 
i els que ha seguit fent ja estant a la presidència, són discursos on 
es poden escoltar comentaris racistes en contra dels immigrants 
i comentaris masclistes, i on s’exalta el nacionalisme i la idea de 
recuperar la vella Amèrica dels temps passats. L’FBI calcula que 
els crims d’odi als Estats Units van augmentar un 17% del 2016 
al 2017 (xifres més recents). El diari The Guardian ha registrat 
52 incidents violents inspirats per Donald Trump des que va co-
mençar la seva campanya electoral i fins a l’agost de 2019. Trump 
va guanyar la presidència gràcies al vot electoral amb 2,8 milions 
de vots menys que la candidata demòcrata Hillary Clinton, que va 
ser qui va guanyar el vot popular. L’elecció va ser discutida per la 
interferència russa i l’escàndol de la consultora política Cambrid-
ge Analytica, empresa cofundada pel conservador Steve Bannon, 
el qual va servir com a cap d’estratègia de la Casa Blanca fins que 
va ser acomiadat per Trump a l’agost de 2017. 

Trump ha sabut jugar amb els mitjans de comunicació creant 
polèmiques, desinformació i posant el focus allà on li ha interes-
sat, marcant l’agenda política del país. L’ús de notícies falses –fake 
news– o descontextualitzades, que han escampat desinformació i 
rumors són una constant en la seva presidència. Per exemple, la 
insistència a remarcar que les persones migrades cometen crims 
no s’adiu amb els fets. El think tank conservador Cato Institut va 
analitzar les condemnes penals dels immigrants indocumentats a 
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l’estat de Texas i va trobar que la relació entre condemnes penals 
i detencions d’immigrants sense documents era més baixa que la 
de persones nascudes als Estats Units. El diari The   Washington 
Post ha comptabilitzat que Trump ha dit més de 12.000 menti-
des o fets inexactes des que va prendre possessió (i fins a l’agost 
de 2019). La que més ha repetit és que el mur que va prometre 
en campanya electoral ja està en construcció, fet que és fals, tot 
i que va declarar l’estat d’emergència per destinar-hi diners sense 
l’aprovació del Congrés. Trump representa un tipus de populisme 
que es basa en seguidors, com un fenomen celebrity. No importen 
tant els fets sinó el personalisme. L’altaveu que han proporcionat 
els mitjans de comunicació tradicionals a l’hora de difondre el 
seu missatge ha contribuït a la popularització i la normalització 
dels discursos racistes i incorrectes de Trump. En la competitiva 
era d’internet, les polèmiques generen trànsit i això es converteix en 
beneficis econòmics. És cert que la interferència de notícies falses 
de hackers russos i la utilització de plataformes com Facebook per a 
la difusió d’aquestes notícies falsejades van poder tenir un impacte 
en el resultat de les eleccions. Però, segons un article de Columbia 
Journalism Review, els mitjans de comunicació tradicionals tenen 
molta més responsabilitat de la que han volgut assumir. Durant 
els últims mesos abans de les eleccions, només en 5 de 150 no-
tícies de portada en el The New York Times sobre les eleccions es 
comparaven les propostes polítiques dels candidats i només en 
10 descrivien el programa polític de cada un dels candidats amb 
detall. La resta, polèmiques i escàndols. 

El populisme de Trump: Make America Great Again

El professor de ciències polítiques de la universitat de Lehigh, 
Anthony DiMaggio, defineix el populisme segons quatre caracte-
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rístiques que corresponen amb Donald Trump: 1) posicionament 
de «nosaltres contra ells» amb una forta connexió emocional, en 
contra de l’elit i de tot el que es considera establishment; 2) angle 
nacionalista extrem; 3) personalisme encarnat en la figura d’un lí-
der fort que crea una connexió familiar i personal amb les masses; 
i 4) teatralitat, una retòrica i posada en escena plena de controvè-
rsia i conflicte. Com assenyala DiMaggio només cal entrar en el 
compte de Twitter del president un dia qualsevol per adonar-se de 
l’ús que fa de la teatralitat. En una entrevista amb Chris Hedges el 
2010, l’intel·lectual i activista polític Noam Chomsky anticipava 
d’alguna forma la possibilitat que el populisme, d’una manera o 
altra, arribés al poder: «Si algú es presenta carismàtic i honest, 
aquest país té problemes reals per la frustració, el desencís, la ràbia 
justificada i la falta de respostes coherents. Allà hi havien els jueus. 
Aquí hi ha els immigrants il·legals i els negres. Ens diran que els 
homes blancs són una minoria perseguida. Se’ns dirà que ens hem 
de defensar a nosaltres i a l’honor de la nació.»

Com bé va preveure Chomsky, la victòria de Trump i el popu-
lisme als Estats Units responen a un context econòmic i cultural 
que es va desenvolupar en la societat post onze de setembre, cul-
minant en la Gran Recessió econòmica del 2008. L’efecte de les 
polítiques neoliberals dels anys 80 i 90 va sembrar les llavors de 
la crisi econòmica, com la revocació l’any 1999 per part de Bill 
Clinton de la llei Glass Steagall de 1933, que separava l’activitat 
bancària de dipòsits de la banca d’inversió. La introducció de trac-
tats de lliure comerç com el NAFTA, el tractat amb Canadà i 
Mèxic, van externalitzar els llocs de treball en països on els sous 
eren més baixos i les condicions laborals més febles. Tot i que els 
Estats Units han estat sempre un país unit pel patriotisme i el na-
cionalisme –només cal veure el nombre de banderes que onegen 
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als jardins de les cases–, a partir de l’11-S, arran dels atemptats 
contra les Torres Bessones i el Pentàgon, reneix amb més força 
aquest patriotisme i nacionalisme. George W. Bush va portar els 
americans a la guerra global contra el terror, augmentant el dèficit 
del govern i empenyent al país a dues guerres, la de l’Afganistan el 
2001 i la d’Iraq el 2003. L’exposició dels abusos a Iraq i a la presó 
de Guantánamo gràcies a les filtracions de Wikileaks van compro-
metre la ja debilitada reputació mundial dels Estats Units com a 
portador de democràcia i drets humans. 

Després de dos mandats de Bush, la societat nord-americana es-
tava preparada per a un canvi que va arribar en forma d’esperança 
amb Barack Obama. La victòria del primer candidat afroamericà 
a la presidència dels Estats Units i la recessió del 2008 són clau per 
a entendre el ressorgiment de la ideologia d’extrema dreta. De fet, 
el Departament de Seguretat Nacional va avisar del ressorgiment 
de l’extrema dreta l’any 2009, però no es va actuar al respecte. 
La victòria d’Obama va desencadenar una reacció per part dels 
conservadors amb la creació del Tea Party i el think tank Prospe-
rity for America, fundat pels germans liberals Koch, propietaris 
de Koch Industries, el conglomerat d’empreses més important i 
poderós dels Estats Units. Obama va heretar la crisi econòmica de 
l’administració de Bush, qui va ser responsable de signar el rescat 
dels bancs abans d’acabar el seu mandat. La població es va mobi-
litzar en moviments de base per exigir justícia i responsabilitat als 
culpables de la crisi. Obama, però, va firmar el rescat dels bancs 
en entrar a la Casa Blanca. El moviment Occupy Wall Street i la 
demanda d’un salari mínim de 15 dòlars l’hora van canalitzar la 
insatisfacció ciutadana davant la creixent desigualtat. 

El moviment Black Lives Matter també va sorgir poc després 
d’Occupy Wall Street, com a reacció per l’assassinat del jove de 18 
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anys Michael Brown a mans de l’oficial de policia Darrell Wilson 
a Ferguson, Missouri, iniciant una sèrie de protestes per tot el 
país que es van convertir en les manifestacions en defensa dels 
afroamericans més grans des dels drets civils dels anys 60. Black 
Lives Matter va ser un dels moviments més multitudinaris dels 
últims anys que posava de manifest el racisme latent en una socie-
tat que semblava que havia entrat en una era postracial després de 
l’elecció del primer president afroamericà. 

Com a conseqüència de la Gran Recessió del 2008, la desigual-
tat als Estats Units ha augmentat de forma dramàtica, de manera 
que l’1% de la població posseeix el 40% de la riquesa del país. 
Segons el cens del 2011, quasi la meitat de la població és pobra o 
considerada d’ingressos baixos. La productivitat ha incrementat, 
però els sous dels treballadors s’han quedat estancats de manera 
que un treballador actual té el mateix poder adquisitiu de fa 40 
anys. El CEO d’una companyia guanya 380 vegades més que un 
treballador mitjà. 

Així es va engegar la maquinària per l’elecció de Donald 
Trump i l’auge dels grups de supremacia blanca i d’extrema dre-
ta: la situació econòmica del país; el desengany de la societat 
amb els polítics tradicionals; l’allunyament del partit demò-
crata i de l’esquerra de les necessitats de la classe treballadora; 
l’empobriment de la classe mitjana i dels més pobres; les noves 
tecnologies que permeten la difusió de tot tipus de contingut i 
connectar a tot tipus de persones de manera instantània des de 
qualsevol indret; i la forta mobilització de base dels moviments 
d’esquerres progressistes a favor d’un repartiment equitatiu de la 
riquesa i en contra del racisme, a favor de la llibertat sexual –el 
moviment LGTBQ– i del feminisme. Donald Trump va cana-
litzar aquest descontent amb una política proteccionista, amb la 
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promesa de recuperar els valors tradicionals de la vella Amèrica. 
L’Amèrica dels «colons». 

Des del primer dia de presidència, Trump ha mostrat el seu 
despotisme, tant en les formes com en el contingut de les seves 
polítiques. Tot i que es va presentar com el candidat antiesta-
blishment del partit republicà, ha dut a terme una agenda molt 
conservadora que ha satisfet el conservadorisme del partit, que 
s’ha alienat darrere seu: la reducció d’impostos als rics, la nomi-
nació del jutge conservador Brett Kavanaugh a la Cort Suprema, 
la retirada dels tractats internacionals com el tractat de desnu-
clearització amb l’Iran i dels Acords de París pel canvi climàtic 
i la decisió de reconèixer Jerusalem com la capital d’Israel. En 
matèria d’immigració ha estat un president dur i cruel, tot i que 
Obama segueix sent el president que més persones ha deportat, 
quasi 3 milions. Trump va deportar 295.000 immigrants l’any 
2017, menys dels que es van deportar el 2016, 340.000, i el nom-
bre més baix des de 2006. L’administració de Bush en va deportar 
2 milions entre el 2001 i el 2007. De totes maneres, Trump ha 
estat el president que ha mantingut més immigrants empresonats 
en centres de detenció, un augment del 40% des que va entrar a la 
presidència, i ha incrementat la despesa federal en detencions, on 
ha gastat 3,1 mil milions l’any fiscal del 2018. Aproximadament 
53.000 immigrants estan detinguts en centres de detenció. La po-
licia de la frontera ha capturat quasi 600.000 persones els primers 
vuit mesos de l’any fiscal 2019, un increment considerable de les 
quasi 400.000 captures de l’any fiscal 2018. Trump està intentant 
expandir la infraestructura de detenció d’immigrants del país, que 
actualment està en la seva màxima capacitat.
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Qui va votar Donald Trump? El mite de la classe treballadora 

Tot just després que Trump guanyés les eleccions, la majoria de 
mitjans de comunicació van assenyalar la classe treballadora i les 
persones sense estudis universitaris com la base que havia donat 
la victòria a Donald Trump davant del desencant per l’estat de 
l’economia i per la pèrdua de llocs de treball a causa de la desin-
dustrialització i la globalització. Però una mirada més a fons de les 
dades presenta una visió més complexa, com l’acadèmic Anthony 
DiMaggio argumenta en un article a Counterpounch: «Hi ha certa 
veritat sobre la posició que els votants de Trump estaven motivats 
per la ira i l’ansietat a causa de l’estat de l’economia. Però un con-
junt de dades cada cop més gran deixa clar que aquesta narrativa 
de «populisme econòmic des de baix» està molt exagerada i que 
estudiosos i comentaristes haurien de centrar-se en factors més 
grans que impulsen el suport a Trump, que inclouen el suport 
al racisme, la xenofòbia, el nacionalisme blanc, el militarisme de 
dreta, la política antiavortament i la guerra de classes elitista con-
tra la classe mitjana i els pobres.» 

Segons les dades de les enquestes de les eleccions de 2016 per 
l’American National Election Study, un 35% dels votants de 
Trump guanyen més de 100.000$ a l’any i formen part del rang 
de persones més influents de l’economia. Tres quartes parts dels 
seus votants tenien sous per sobre del llindar dels 50.000$ a l’any, 
que es considera l’ingrés nacional de mitjana. Això no vol dir que 
les raons econòmiques i el rebuig a la globalització no tinguessin 
res a veure en la seva elecció, la majoria de persones de diferents 
classes socials han perdut poder adquisitiu des de la recessió, però 
no van ser la base del trumpisme. Un estudi de l’economista de 
Gallup Joanthan Rothwell confirmava que el nucli de suport de 
Trump provenia de persones influents que vivien en comuni-
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tats no afectades per la immigració. Segons l’analista polític Eric 
Draitser   «per als trumpistes, Amèrica és, per la seva definició, 
blanca, i qualsevol intent de fer que sigui qualsevol altre cosa, és 
vist com una amenaça existencial». 

La tragèdia de Charlottesville i el ressorgiment de l’extrema 
dreta

El 12 d’agost de 2017 a Charlottesville, Virgínia, un grup nom-
brós de supremacistes blancs es va reunir per protestar per la reti-
rada de l’estàtua de la confederació de Robert E. Lee en un intent 
d’unificar el moviment supremacista blanc. Els extremistes van 
desfilar cantant consignes racistes en la que ha estat una de les 
concentracions de supremacistes blancs més gran de la història 
recent dels Estats Units. Sota el nom Unite The Right i organitzat 
per Jasson Kessler –membre del grup neonazi Proud Boys– l’acte 
havia estat planejat en les xarxes socials, especialment en Face-
book. Els grups d’esquerres –anomenats AntiFa (antifeixistes)– 
van convocar una contraprotesta per denunciar el racisme. Les 
dues concentracions es van enfrontar, fins que, en un moment 
del  l’enfrontament, un supremacista blanc va envestir els mani-
festants antiracistes amb un cotxe i va causar la mort de l’activista 
Heather Heyer i va ferir dinou persones. Després dels fets, el pre-
sident Trump no va condemnar el racisme: «hi havia bona gent 
en els dos bàndols», va sentenciar. Charlottesville va significar un 
punt d’inflexió en la presidència de Donald Trump. 

Després que Barack Obama fos elegit president, els Koch 
Brothers van organitzar una reunió d’urgència per contrarestar la 
victòria d’Obama i la seva agenda progressista. Els Koch Brothers 
són liberals, no creuen en el govern i estan a favor d’abolir qual-
sevol tipus d’impost i regulació. Finalment, gràcies a la pressió del 
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vicepresident, Mike Pence, van decidir donar diners a la campanya 
de Trump. Aquest representava la cara del populisme i el trenca-
ment amb la manera de fer política convencional, assegurant que 
ell no necessitava donacions i criticant les super PACS, mentre que 
el vicepresident Mike Pence s’encarregava de convèncer els germans 
de l’imperi Koch Brothers i a altres conservadors que confiessin en 
el tàndem Trump/Pence. La majoria de donacions de bilionaris van 
venir de les connexions de Pence, que va satisfer l’ala més conserva-
dora del partit, segons l’escriptora i periodista Jane Mayer. Darrere 
del racisme de Trump, hi ha una agenda de supremacia blanca 
ideada per persones del seu gabinet, com l’excap d’estratègia de 
la Casa Blanca, Steve Bannon; l’exfiscal general, Jeff Sessions; el 
secretari d’estat, Mike Pompeo; o el mateix vicepresident, Mike 
Pence. 

L’informe del Departament de Seguretat Interior, que ja aler-
tava del ressorgiment de la ideologia supremacista l’any 2009, as-
senyalava la importància d’internet en la proliferació del missatge 
i l’organització dels diferents grups, principalment la pàgina web 
de supremacistes blancs Stormfront, que va experimentar un aug-
ment de 32.000 nous membres després de l’elecció d’Obama. En 
aquell moment es van trobar milícies paramilitars antigovern que 
penjaven vídeos a Youtube i reclutaven personal. En els recents 
anys, s’han multiplicat les pàgines web, blogs, canals de Youtube i 
podcasts d’ideologia conservadora i d’extrema dreta. El portal de 
notícies Breitbart, fundat per Andrew Breitbart i finançat per l’ex-
estratega del president Steve Bannon, va intentar crear una narra-
tiva d’extrema dreta que transcendia les fronteres nord-america-
nes, amb una voluntat de transnacionalitzar el moviment. Figures 
joves i conservadores com Ben Shapiro, Charlie Kirk o Candace 
Owens han aconseguit milers de seguidors en els seus podcasts i 
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vídeos de Youtube. Shapiro va treballar també per al portal de no-
tícies conservador Breitbart. Alguns d’aquests podcasts aboguen 
pel conservadorisme i la recuperació dels valors tradicionals de 
la república dels Estats Units, en sintonia amb el Make Ameri-
can Great Again de Trump. Altres podcasts en internet fan apo-
logia del racisme i de la necessitat d’una societat blanca. Aquests 
missatges s’han difós ràpidament per l’auge de portals d’internet 
com la web 8chan, que va ser creada el 2013 com una escissió de 
4chan, el famós xat on les persones poden expressar-se lliurement 
i de manera anònima. 8chan va anar més enllà i no permetia cap 
mena de revisió del que es penjava en la xarxa i, d’aquesta manera, 
es va convertir en la plataforma preferida per als extremistes per 
a difondre els seus continguts racistes i violents. Els grups que 
promouen l’odi als Estats Units han crescut un 7% l’any 2018 i 
compten amb 1.020 grups identificats. Els grups de nacionalisme 
blanc han augmentat un 50%, de 100 grups l’any 2017 a 148 el 
2018, segons Southern Poverty Law Center. Personatges com Ro-
bert Spencer, creador del concepte alt-right –filosofia que aboga 
per la creació d’un etnoestat blanc– i Alex Jones, conservador que 
creu en una sèrie de teories de la conspiració i defensa el dret a 
posseir armes, han tingut un fort altaveu en internet. Alguns su-
premacistes blancs s’han diferenciat de les posicions més extremes, 
així com del conservadorisme i han creat el concepte d’alt-lite, que 
principalment es posiciona en contra de les polítiques d’identitat. 
Hi ha hagut un fort criticisme en contra de les plataformes com 
Youtube i Facebook per la seva ineficiència a l’hora d’actuar amb 
fermesa davant dels discursos d’odi.

La idea de recuperar els valors de la tradició judeocristiana i 
de la cultura anglosaxona que van ser suposadament l’essència 
de la fundació dels Estats Units és el que ha mogut una part de 
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la societat a reaccionar davant de l’auge de les idees progressistes 
i d’una societat menys tolerant amb el racisme, el masclisme i 
l’homofòbia. En les eleccions de mig termini del 2018, els demò-
crates van recuperar la cambra baixa del Congrés i, per prime-
ra vegada en la història del país, aquest representava la diversitat 
dels Estats Units gràcies a l’entrada d’una fornada de congressistes 
joves de diferents races, i algunes d’elles sense carrera política a 
les espatlles, de les quals el cas més famós és el de la representat 
de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que va conquerir una 
victòria històrica. La congressista per Minnesota, Ilhan Omar, la 
primera migrant que va entrar al Congrés, ha estat objecte de du-
res crítiques i atacs per part del president Trump, fins al punt de 
posar en risc la seva integritat. Omar ha criticat durament el lobby 
israelià de Washington i s’ha mostrat a favor del moviment BDS, 
que aboga pel boicot a Israel com a protesta per l’extermini pa-
lestí. Això l’ha posat en el punt de mira del supremacisme blanc.   
El moviment d’extrema dreta Ku Klux Klan –que es va crear després 
de la guerra de Secessió– ha estat sempre present en la història dels 
Estats Units, durant anys de forma latent. Va ressorgir als anys 
60 amb l’explosió del moviment pels drets civils i novament amb 
l’elecció d’Obama el 2008. 

Una guerra contra els immigrants 

Trump ha utilitzat la immigració com una arma política, fent ús 
d’una maquinària que ja estava en marxa per les administracions 
anteriors. Tot i que molts cops la  immigració li ha servit per a jugar 
amb l’opinió pública i els mitjans, el president està duent a terme 
mesures molt dures, sobretot a la frontera. Sembla que la voluntat 
final és canviar la naturalesa de la política migratòria dels Estats 
Units per a prioritzar les persones amb recursos econòmics i forma-
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ció, és a dir, les persones més privilegiades. El president està atacant 
el drets dels immigrants de reclamar familiars directes, allò que els 
anti-immigració anomenen «migració en cadena». Aquest model 
d’immigració es va establir amb la Llei de 1965, que va acabar amb 
la immigració per quotes i va prioritzar la immigració de països que 
no fossin europeus, perquè Europa havia estat fins aleshores la gran 
beneficiada de les polítiques migratòries. La Llei del 1965 prioritza 
la immigració per llaços familiars o laborals i és objecte de crítiques 
per part dels conservadors i dels supremacistes, que la veuen com 
un perill per a la desestabilització de la població blanca. Trump tam-
bé ha atacat les persones migrades amb vises o residència permanent 
que han fet ús d’ajudes del govern, apuntant així contra els més po-
bres. El president ha mostrat interès per aprovar una normativa que 
no atorgaria ciutadania automàtica als fills dels no ciutadans que 
nasquessin als Estats Units, fet que suposaria una violació directa 
de la Catorzena Esmena de la Constitució, que garanteix el dret a la 
ciutadania de qualsevol persona que neix en territori estatunidenc. 
La llei d’immigració no s’ha canviat des de la Llei de Bill Clinton 
de l’any 1996, que va criminalitzar el fet de creuar la frontera i va 
assentar les bases del control fronterer que es coneix actualment. 
Després dels atacs de l’11-S, Bush va crear el Departament de Se-
guretat Interior. Els assumptes d’immigració, fins aleshores consi-
derats sota l’Oficina d’Immigració i de Serveis de Naturalització, 
van dividir-se en tres branques: USCIS (l’agència a on es tramiten 
les vises i es regula la immigració legal), CBP (la policia fronterera) 
i ICE (la policia d’immigració). Aquestes tres agències jugaran un 
paper clau per a dur a terme les deportacions i fer complir les lleis 
d’immigració. Bush s’encarregà també de l’enduriment del control 
a la frontera modernitzant l’equipament amb sensors, llums, barre-
res, satèl·lits i més punts de control. També va iniciar la construcció 
d’un mur fronterer de 650 milles a la frontera sud. 
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Als Estats Units hi ha 34 milions d’immigrants amb documents 
i 11 milions d’indocumentats. El nombre més alt d’immigrants 
arriba de Centreamèrica i d’Àsia. Quasi un milió de persones es-
tan sota els programes de protecció temporal DACA –un permís 
temporal per a menors que van ser portats de petits il·legalment 
pels seus pares– i TPS –permís temporal de residència a ciutadans 
de països que han patit desastres naturals. Trump va cancelar amb-
dós programes, que actualment estan a l’espera del veredicte dels 
jutges.  

El canvi més dràstic que ha dut a terme l’administració Trump 
és la dificultat per demanar dret d’asil a la frontera. Anteriorment, 
un immigrant podia presentar-se a un punt de control i comu-
nicar a un agent d’immigració que fugia del seu país. Aquesta 
persona era acceptada i entrava en un procediment per determi-
nar si el perill del que fugia era suficient com per a garantir-li asil 
polític. Les persones quedaven lliures a dins del país en la majoria 
de casos a l’espera de l’audiència d’immigració. Però Trump ha 
limitat aquesta opció amb la implantació del Protocol de Protec-
ció del Migrant. Actualment, els migrants poden restar detinguts 
esperant l’audiència d’immigració per mesos o anys, ja que el sis-
tema està saturat, encara que no hagin comès cap delicte. A més 
a més, Trump ha implantat el Protocol de Protecció del Migrant, 
conegut com la política Remain in Mexico. Amb aquest protocol 
ha limitat l’entrada al país. Els immigrants ara han d’esperar a 
la frontera amb Mèxic i demanar asil primer en aquest país. La 
frontera amb Mèxic és una zona molt perillosa per les bandes de 
traficants que hi operen. Cada dia s’accepta un nombre molt re-
duït d’immigrants que fan cua a la frontera en una mena de llista 
improvisada per no perdre el torn. Els que són acceptats per asil 
han de tornar a Mèxic fins que arriba el dia de la seva audiència. 
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El Mèxic del progressista Manuel López Obrador ha acceptat ser 
la policia migratòria de Trump i fer-li la feina bruta de deportar 
els immigrants que arriben a la frontera amb Guatemala. L’any 
fiscal 2017 es va garantir asil a 26.568 persones principalment 
de la Xina, El Salvador i Guatemala, un increment respecte l’any 
anterior, aproximadament 20.500. Durant el 2017 i davant de 
l’acumulació de casos de petició d’asil, els jutges en van resoldre 
més però amb un percentatge més elevat de denegacions. Pel que 
fa als refugiats, les persones que demanen protecció des dels seus 
països d’origen i no des de la frontera, l’administració Trump ha 
decidit limitar el nombre pel 2019 a 30.000, el més baix des que 
el Congrés va aprovar el programa de refugiats als anys 80. A més 
a més, els Estats Units han signat acords de «països segurs» amb 
Hondures, El Salvador i Guatemala, irònicament els països des 
d’on més immigrants fugen. Com que són considerats països se-
gurs, les persones que hi passen abans d’arribar als Estats Units 
tenen l’obligació de demanar-hi asil i se’ls ha de denegar per poder 
sol·licitar-lo als Estats Units.

Les polítiques de Trump en contra dels immigrants van co-
mençar des dels primers dies de la seva presidència, quan va sig-
nar una ordre executiva per a enviar més recursos a la frontera i 
va establir el veto en certs països musulmans. Si durant l’època 
d’Obama els immigrants indocumentats sense antecedents penals 
no eren prioritat per a ser deportats, amb Trump qualsevol im-
migrant en situació irregular pot ser deportat. Es trenca, doncs, 
el que es coneixia com a discreció de la fiscalia i es posa en risc el 
dret a un judici just garantit per la Constitució. Obama també 
va ser un president molt dur en immigració, ja que va dividir la 
comunitat migrant entre bons i dolents. Els bons eren els que 
estudiaven i treballaven i els dolents, els que tenien antecedents 
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penals. Aquestes persones en molts casos havien comès un error 
quan eren joves però podien ser deportades en qualsevol moment, 
fins i tot si havien refet la seva vida i havien complert el seu deute 
amb la societat a través del sistema penal. A través de batudes 
arreu del país, Obama va deportar i va separar famílies. Tampoc 
va arribar a materialitzar la reforma migratòria que havia promès 
en campanya. El que no va fer va ser separar famílies intenciona-
dament a la frontera, sinó que detenia les famílies senceres en cen-
tres de detenció per famílies o les deixava lliures amb un braçalet 
electrònic al turmell que monitoritzava la persona. 

Trump va separar famílies de manera cruel a la frontera. Al 
juny de 2018 l’administració va reconèixer que estava duent a 
terme aquesta pràctica anomenada Tolerància Zero. Aproximada-
ment tres mil nens van ser separats dels seus pares en tan sols un 
mes. Quan les famílies arribaven a la frontera, els pares eren pro-
cessats criminalment mentre que els fills eren enviats a refugis o a 
acolliment. Finalment, un jutge va decidir en contra de la pràctica 
i va obligar l’administració a reunificar les famílies. Encara avui 
moltes d’aquestes famílies no han estat reunificades perquè el sis-
tema no va establir un control acurat de les separacions i es va 
convertir en  caòtic. 

La crueltat de Trump contra els immigrants culmina amb la 
derogació de l’Acord Flores de l’any 1997, que prohibia la de-
tenció indefinida de menors. La mesura no ha entrat en vigor 
perquè ha estat paralitzada per una denúncia als jutjats. Si el jutge 
l’aprova, es podran detenir famílies senceres amb menors de ma-
nera indefinida. 

Lluitar contra la immigració va ser la promesa de campanya de 
Trump, que de moment ha complert, tot i que ha deportat menys 
persones que el seu antecessor. Ell s’ha encarregat de publicitar 
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tots els seus moviments en contra dels immigrants per utilitzar-los 
com a campanya electoral. Trump s’ha beneficiat d’una recupera-
ció econòmica heretada de l’administració d’Obama. L’economia 
ha crescut durant un període de deu anys consecutius, el més llarg 
en temps de pau, tot i que la riquesa no s’ha distribuït de manera 
equitativa a tota la població i els índex de desigualtat continuen 
batent rècords.  Els experts anuncien una possible recessió, sobre-
tot després de l’inici de la guerra comercial contra la Xina amb 
la imposició d’aranzels a les importacions i la desestabilització de 
l’economia global. Per ara, un 39% dels nord-americans apro-
ven la gestió de Trump, segons l’enquesta de Gallup. De cara a 
la reelecció del 2020, la immigració seguirà sent el tema de cam-
panya, i podria posar-se encara molt més difícil si l’economia em-
pitjora i l’escàndol d’Ucraïna li passa factura amb una possible 
moció de censura. 
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Brasil: dones i joves, dic de 
contenció de la ultradreta
Raúl Zibechi

L’1 de gener de 2019 Jair Messias Bolsonaro va assumir la pre-
sidència a Brasília, davant un nombrós i entusiasta públic que 
vessava l’esplanada dels Ministeris. Davant l’estupor dels observa-
dors, la multitud cridava «WhatsApp! WhatsApp! Facebook! Fa-
cebook!». La periodista Eliane Brum, xocada per aquesta escena, 
escriu: «Qui vulga comprendre aquest moment històric haurà de 
passar anys dedicat a analitzar la profunditat continguda en el fet 
que els electors bramaren el nom d’un aplicatiu i d’una xarxa so-
cial d’internet, tots dos de Mark Zuckerberg, en l’assumpció d’un 
president que les va triar com un canal directe amb la població i li 
va donar a això el nom de “democràcia”» (Brum, 2019).

La periodista, la més premiada del Brasil, sosté que existeix una 
enorme similitud entre el president i els seus electors: persones 
comunes, sense cap tret que els faça especials, sense el menor tret 
d’excepcionalitat (com la que representaven els ex-presidents Lula 
o Fernando Henrique Cardoso). Probablement aquesta va ser la 
raó per la qual el van triar, enmig de la major crisi econòmica i 
política que va viure el país en la seua història; una crisi que va 
fondre els avanços socials de les últimes dècades, va esfondrar el 
poder adquisitiu de les majories i va dinamitar la governabilitat, 
en evaporar la credibilitat dels partits polítics tradicionals, tant 
d’esquerra com de dreta.

En el seu primer dia de govern, Bolsonaro va prendre mesures 
contra la població de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i va 
col·locar al capdavant del Ministeri de la Dona, la Família i els 
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Drets Humans, la pastora evangèlica Damares Alves. La ministra 
es va declarar enemiga del feminisme i en una de les seues prime-
res intervencions va dir que amb el nou govern «els xics tornaran a 
vestir-se de blau i les xiques de rosa» (La Nación, 2019).

Són a penes algunes de les manifestacions més estridents 
d’aquesta nova dreta, ultra, contrària als col·lectius LGTB i al 
feminisme. No obstant això, Bolsonaro i el PSL (Partido Social 
Liberal) mai van ocultar el que pensen, no van enganyar els seus 
electors i, més encara, es pot assegurar que va ser triat precisament 
per la seua militància antidrets. Per tant, crec que el que s’imposa 
és comprendre la seua base social, la qual cosa suposa anar més 
enllà del discurs simplista dels intel·lectuals d’esquerra, que expli-
quen el triomf de la ultradreta per la «captura» que han fet els mi-
tjans i les elits dels sectors populars, com si aquests no tingueren 
la mateixa autonomia que els acadèmics per a prendre decisions.

Intentaré explicar les raons de l’antifeminisme que es va expres-
sar en els sectors populars, que va de la mà de la profunda crisi que 
va viure el Brasil, actituds lligades a l’herència i la ferida colonials, 
al racisme de les elits i les classes mitjanes i, cosa que tampoc con-
vé oblidar, a les polítiques dels governs de Lula i Dilma Rousseff, 
que van optar per una integració dels sectors populars «a través del 
consum», en lloc de promoure reformes estructurals (Machado i 
Zibechi, 2017).

Els impulsos masclistes de la ultradreta

Els comportaments socials i els seus canvis no poden explicar-
se apel·lant a actituds generals, sinó focalitzant l’anàlisi en situa-
cions concretes que, després, poden o no generalitzar-se. Dues 
antropòlogues socials de Porto Alegre van realitzar una investi-
gació qualitativa amb joves en una favela molt pobra de la peri-



105

fèria de la ciutat, durant quasi una dècada. El treball de Rosana 
Pinheiro-Machado i Lucia Mury Scalco al Morro da Cruz, on les 
polítiques socials del Partit dels Treballadors venien impactat des 
de l’experiència del pressupost participatiu, posada en marxa per 
l’administració d’Olivia Dutra en 1990, és una de les fonts més 
riques per a comprendre el gir ultradretà de la societat.

Per a les antropòlogues, es va registrar un procés extens en el 
temps de «politització popular, a través dels moviments socials 
o del pressupost participatiu», que va desembocar en la política 
lulista d’«enfortiment de l’Estat-gestor, la gradual desmobilització 
de les bases i l’adopció de polítiques de transferència de renda a 
través del programa Borsa Família» (Pinheiro i Scalco, 2018).

En paral·lel, la inclusió financera focalitzada en els individus 
va implicar el que l’etnografia denomina com a «afebliment de-
mocràtic». La potenciació del consum de masses, segell d’identitat 
dels progressismes, en societats profundament desiguals, va ser la 
manera com els sectors populars van delinear les seues maneres 
d’insubordinació, celebrades per aquells governs. Recordem que 
al Brasil, entre 2003 i 2011, uns 40 milions de persones van deixar 
la pobresa per a integrar-se a les «classes mitjanes» (mesurades no-
més pels ingressos). Aquesta integració a través del consum va re-
presentar, per als subalterns, que la invisibilitat i les humiliacions 
«es transmutaven en orgull i autoestima tant en l’àmbit indivi-
dual, com de classe» (Pinheiro i Scalco, 2018).

Canvi social i cultural que s’obtenia sense lluita ni organitza-
ció, gràcies a les polítiques dels governs, amb un resultat quasi 
obvi de creixent despolitització (Machado i Zibechi, 2017). Quan 
la conjuntura econòmica expansiva es va tornar recessiva, el sòl 
estava encatifat per a un viratge dels «inclosos a través del con-
sum», ara exclosos i endeutats, cap a la dreta, ja que van culpar 
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els governs progressistes (en particular el de Rousseff) de la seua 
reculada econòmica i social. No obstant això, el que hem expo-
sat no és suficient per a explicar el gir antifeminista d’una part 
considerable dels sectors populars, integrats en la seua immensa 
majoria per joves negres que aconseguien, per primera vegada, no 
solament ingressar en els temps del consum (com els shoppings i els 
aeroports) sinó en l’educació secundària i terciària.

Ací és necessari ajustar la mirada. Les antropòlogues emfatitzen 
que els programes socials, com Borsa Família, «en traspassar el 
benefici directament a les dones, va contribuir a apoderar-les», ja 
que la narrativa de l’èxit personal i familiar va ser en gran manera 
un relat femení, de manera que «la possessió de bens va passar a ser 
un fenomen fonamentalment polític» (Pinheiro i Scalco, 2018).

Cap a 2016, ja en plena crisi, va començar la segona ronda del 
treball etnogràfic al Morro da Cruz, quan els carrers estaven sent 
ocupats per l’extrema dreta i s’acostava la destitució de Rousseff 
pel parlament. Una primera observació destaca que mentre els jo-
ves veneraven les marques preferides i feien rolés1  als shoppings, ig-
noraven per complet, o menyspreaven com a «cosa de rodamons», 
l’onada d’ocupacions dels col·legis secundaris.

La dada no és menor, perquè en dues onades, en 2015 i 2016, 
va haver-hi uns 2.100 col·legis ocupats. Només a l’Estat de Paranà 
van ser ocupats 850 centres, contra la reforma educativa i el con-
gelament de la despesa pública per 20 anys decidit pel govern de 
Michel Temer, successor de la destituïda Rousseff (Brum, 2016; 
Zibechi, 2016a). La magnitud de les ocupacions no podia passar 
desapercebuda, en particular per als joves. No obstant això, com és 
determinant el paper de les dones en el moviment d’ocupacions, 

1  Rolé en portugués, rodar. En aquells anys es van popularitzar els rolezinhos en els 
shoppings, una mena d’ingrés massiu de joves per a diverter-se, ballar i expressar-se, que 
van ser durament reprimits pels guàrdies dels centres comercials.
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no esmentar-les o fer-ho de forma despectiva representava una 
actitud militant contra elles.

El treball de la cientista social Paula Alegria en les ocupacions 
a São Paulo, li va permetre comprendre l’amplitud de «l’ona qües-
tionadora de les sexualitats i dels binarismes de gènere que per-
torba l’“ordre” intern dels col·legis, des d’abans de les primeres 
ocupacions» (Alegria, 2017: 4). L’apoderament de les estudiantes 
era evident en «els discursos inflamats que envaeixen els corredors 
en la quotidianitat escolar», mentre fora dels centres creixia un 
discurs conservador que les titlla de «feminazis» i demonitza la 
«ideologia de gènere». 

Al maig de 2016, en la plena ofensiva dretana que va culminar 
tres mesos després amb la destitució de Rousseff, una concentra-
ció estudiantil corejava: «Quando uma mina fala, todo o mundo 
cala a boca e escuta!!»2  (Alegria, 2017: 4). Intervencions que par-
len de la potència de les dones joves, en el moviment i en la vida 
quotidiana, que dins de les ocupacions es manifestava en pintades 
o intervencions on s’expressava: «Aqui não tem mina frágil, não, 
aqui tem mina de luta»3 (ídem: 6). En aquest procés, elles prenen 
la paraula per a denunciar abusos i violències que abans no havien 
pogut articular; però també es fan escoltar a l’hora d’analitzar la 
situació que viu l’ensenyament i les seues veus més potents en les 
assemblees.

S’ha de tindre en compte que estem parlant de dones joves, po-
bres i de classe mitjana, que són les que freqüenten els col·legis pú-
blics, que viuen en barris populars i faveles, negres i mestisses en la 
seua immensa majoria. En les ocupacions i en les manifestacions 
es visibilitzen també les persones LGTB, que abans no ho feien, 

2   Quan una dona parla, tothom calla i escolta. 
3   Ací no hi ha una dona fràgil, no, ací hi ha una dona lluitant.
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ja que el clima de confiança i les multituds els van obrir la possi-
bilitat d’afirmar les seues identitats. Però en les ocupacions també 
s’observen tensions entre «continuïtats i desestabilitzacions» en la 
divisió de gènere en les tasques de cuina, menjar, neteja, seguretat, 
i a pensar les assemblees i les accions directes (Alegria, 2017: 8).

Tota acció comporta reacció. La desestabilització dels rols tra-
dicionals i l’apoderament de les dones joves van tindre la seua 
contrapartida en la favela. En 2016, les antropòlogues detecten 
que un terç dels alumnes secundaris de Morro da Cruz simpatitza-
ven ja amb Bolsonaro i en 2017, «era estrany conéixer un jove que 
no fora admirador o que no pensara a votar-lo com a candidat, 
la qual cosa es va convertir en un fenomen, un símbol totèmic 
d’identificació juvenil masculina similar al paper que Nike o Adi-
das, per exemple, exercien en temps de creixement econòmic i de 
l’apologia governamental del consum» (Pinheiro i Scalco, 2018).

A més de la crisi econòmica i el consegüent deteriorament dels 
serveis públics, de la seguretat i de les perspectives laborals, el país 
va ser completament trastocat per les massives mobilitzacions al 
juny de 2013, com veurem més endavant. En els anys següents es 
va registrar la multiplicació de col·lectius negres, LGTB i feminis-
tes, amb una lògica autonomista de descentralització i horitzonta-
litat. En aquests anys, a les escoles del Morro da Cruz va haver-hi 
una explosió de xiques que es declaraven feministes, com compro-
va el treball de camp. «Això no solament és inèdit sinó que arriba 
a ser revolucionari, en el sentit de la ruptura de les estructures so-
cials i els models hegemònics de masculinitat que es perpetuaven 
en la zona urbana perifèrica» (Pinheiro i Scalco, 2018).

Crec que aquesta dada és central per a comprendre la reacció 
dels homes joves pobres de la favela. S’imposa una conclusió, en-
cara que provisional: «Un dels factors que ens pareix decisiu en la 
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formació d’una joventut bolsonarista és justament la pèrdua de 
protagonisme social i la sensació de desestabilització de la mas-
culinitat hegemònica» (Pinheiro i Scalco, 2018). En les converses 
més informals, ells les ataquen amb epítets com «vagabundas» i 
«maconheiras»4. 

En suma, dins del viratge dels sectors populars cap a la dreta 
(en la mesura que es van sentir abandonats pel sistema polític), 
apareix un factor específic que és el cas dels homes adolescents de 
la perifèria, per als qui el bolsonarisme és l’oportunitat de reaccio-
nar contra l’apoderament de les dones. Però no solament això: «Hi 
ha moltes històries de camp –no solament de joves– de marits que 
van donar suport a Bolsonaro com una forma d’agredir les dones 
que ara tenen més poder que abans» (Pinheiro, 2019).

Dones pentecostals: res no és el que sembla

L’ascens de les esglésies pentecostals apareix estretament vinculat 
al triomf de Bolsonaro i al creixement d’idees i actituds conser-
vadores en la població. En efecte, els estudis que van apareixent 
mostren que el triomf de Jair Bolsonaro va ser possible gràcies 
a l’electorat evangèlic. Entre la població catòlica va haver-hi un 
empat entre Bolsonaro i el candidat del PT, Fernando Haddad. 
Però la diferència va ser aclaparadora entre la població evangèlica, 
entre la qual va aconseguir més del doble de vots i li va traure una 
diferència d’11 milions, la qual cosa va rubricar el seu triomf.

El canvi en les tendències religioses és molt important al Brasil, 
encara que en altres països de la regió sembla estar-se donant un 
procés similar. En 1950, els catòlics representaven el 93,5 % de 
la població i els evangèlics, el 3,4 %. En 2010 la població catòlica 
havia caigut al 64 % i l’evangèlica grimpava al 22 %.

4  «Vagabunda» és prostituta. «Maconheira» és drogoaddicta.
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En l’explicació sobre la relació entre les dones pobres i negres i 
l’ascens de Bolsonaro, apareixen dues anàlisis bastant oposades. La 
primera sosté que són «capturades» per les esglésies pentecostals, de 
manera que fa l’efecte que són implicades de forma enganyosa i en 
contra dels seus interessos. És la posició majoritària en les esquerres 
i la que defensa la teòloga feminista brasilera Nancy Cardoso. Con-
sidera que les dones trien aquestes esglésies malgrat que allí «les 
esclafen, controlen i disciplinen» (Cardoso, 2019).

Els pastors utilitzarien el «pànic moral» d’aquelles dones, o siga 
la inseguretat econòmica i la por a la violència, la marginalitat 
i les drogues, per a induir-les a creure que els culpables són les 
esquerres, les feministes i els gais, que volen destruir la família 
tradicional. 

Un segon argument de Cardoso assenyala que les esglésies 
pentecostals  «promouen un ritual que alimenta les persones 
perquè s’alliberen, aleshores canten, ballen, i les persones van 
entrant en una altra esfera, van eixint de si mateixes», situació 
d’alliberament dels cossos que aprofiten «per a després discipli-
nar amb família, amb moralisme i amb obediència» (Cardoso, 
2019).

Per contra, l’antropòloga Marion Aubrée, que estudia les 
esglésies evangèliques i pentecostals des de fa 40 anys, arriba a 
conclusions oposades. Aubrée diferencia entre el pentecostalisme 
clàssic, dels anys 60 i 70, del que s’expandeix a partir de la dèca-
da de 1980. En el primer predominava una forta distinció entre 
els papers femení i masculí, les dones no podien ser pastores i 
«s’encarregaven de la cura i de la catequesi dels xiquets i xiquetes 
durant les cerimònies, netejaven els temples i els adornaven amb 
flors»; es registrava, a més, una nítida separació espacial entre els 
uns i les altres (Aubrée, 2014: 169).



111

Quan irromp una nova gambada d’esglésies en la segona mei-
tat dels 80, com l’Església Universal del Regne de Déu, amb forta 
implantació als barris més pobres i portant una Teologia de la 
Prosperitat importada dels Estats Units, van aparéixer els «rituals 
d’alliberament», combats teatralitzats entre el Bé i el Mal. En el 
seu treball, Aubrée va observar que aquests rituals representen per 
a les dones un moment molt fort, de catarsi a través del cos que 
participa en el «combat», convertit en «un moment de simbiosi 
amb allò sagrat, durant el qual són alliberades les emocions nega-
tives i positives lligades a certs continguts, més o menys ocults, als 
ulls de les protagonistes» (Aubrée, 2014: 174).

Aquests moments tenen efectes sedants, ja que s’aquieta la ten-
sió nerviosa i troben recursos interns per a afrontar les dificultats de 
les seues vides: «Es pot inferir dels seus testimoniatges que aquest 
benestar psicològic contribueix a portar amb regularitat moltes 
fidels a l’Església Universal» (Aubrée, 2014: 175). Comencen a 
treballar com a «emprenedores» en l’economia informal aportant 
ingressos a les seues famílies i, sobretot, adquirint una autoestima 
inèdita per a elles, fins i tot, algunes arriben a ser pastores o desta-
cades professionals que ressalten en públic la seua relació amb les 
esglésies pentecostals, com és el cas de Benedita da Silva Sampaio 
i Marina da Silva5.

Igual que altres treballs de camp, Aubrée estima que les rela-
cions de gènere s’estan diversificant en el moviment pentecostal, 
entre altres coses perquè les dones adquireixen recursos simbòlics 
i autoestima suficients per a canviar la vida de les seues famílies i 
suavitzar les contradiccions de gènere.

5   La primera fou ministra de Lula, diputada, senadora, governadora de l’estat de Rio 
de Janeiro i una destacada personalitat política del PT. La segona fou diputada, senadora 
i ministra, candidata a la presidència i una de las polítiques més populars de Brasil. Fou 
membre destacat del PT fins a 2008. Ambdues van nàixer en l’extrema pobresa.
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La sociòloga Maria das Daures Campos fa una observació si-
milar, per a qui la participació de les dones a les esglésies evangèli-
ques i pentecostals les ajuda a prendre iniciatives per a ingressar al 
mercat laboral i eixir per primera vegada de les seues cases. Encara 
que prenen distància del moviment feminista, «troben en la doc-
trina pentecostal els elements discursius per a justificar iniciatives 
individuals en direcció a l’esfera econòmica del mercat de treball», 
una activitat que transforma les seues vides i els dona «marge de 
negociació en les seues relacions afectives» (Campos, 2010).

En el seu treball directe, va comprovar que les dones que parti-
cipen en esglésies pentecostals «aprenen a veure’s com a individus 
responsables per les seues vides i busquen crear espais propis de 
sociabilitat, disminuint la dependència emocional en relació als 
seus familiars. Més segures i autònomes, elles creen noves formes 
de bregar amb el seu marit» (Campos, 2010).

La veritat és que van millorant les seues vides i guanyant espais 
a les esglésies. En moltes ocasions són les veus i les cares públiques 
de les seues esglésies, ocupen espais importants en els mitjans de 
comunicació pentecostals i també en la jerarquia, abans reservada 
en exclusiva als pastors. Però també van aconseguir que s’accepte 
l’ús d’anticonceptius, que ja no es qüestiona, i algunes esglésies ja 
no fan propaganda contra l’avortament encara que, evidentment, 
no l’aproven.

La diversitat del món evangèlic/pentecostal és molt major del 
que afirmen els seus crítics. Hi ha «esglésies gais» des de principis 
del 2000 (Aubrée, 2014: 175). A l’Església Universal les dones 
parlen de la violència de les seues parelles en les reunions, i «si algú 
és acusat de violència domèstica, no podrà ser pastor» (Teixeira, 
2019).



113

Em sembla important destacar que les esglésies pentecostals 
no són ni un món homogeni, ni les dones són «capturades» als 
temples. Acudeixen perquè troben algun benefici personal i per a 
les famílies. Però, a més, fan sentir la seua presència i canvien no 
solament el món sinó també aquells espais que inicialment van ser 
concebuts amb altres finalitats. Si volem debatre de debò l’avanç 
de la ultradreta, hem de considerar dues qüestions: l’adhesió d’una 
part de la població a les esglésies pentecostals és una elecció dels 
seus fidels, perquè els atorga beneficis materials i simbòlics davant 
la retirada de l’Estat de les perifèries urbanes. La segona és que 
l’esquerra va desertar del treball en aquells barris, en les seues dues 
versions: comunitats eclesials de base i partits polítics.

Juny 2013: la desfeta de l’esquerra

Juny 2013 va ser un terratrèmol polític, social i cultural. Va haver-
hi 20 milions de persones als carrers, en 353 ciutats, durant un 
mes, desafiant la repressió, denunciant la desigualtat i els límits 
d’una dècada de govern progressista. Les mobilitzacions, les van 
iniciar petits grups com el Movimento Passe Livre (MPL), que 
protestava contra l’augment del transport, un sistema pèssim i car, 
on la població pateix de quatre a cinc hores diàries per a arribar al 
treball o el centre d’estudis (Zibechi, 2013).

La protesta es va massificar per la brutal repressió de la policia, 
desbordant completament al MPL. En pocs dies, les mobilitza-
cions es van focalitzar en la desigualtat que no havia sigut tocada 
pels governs del PT i en la corrupció, al punt que molts van co-
mençar a rebutjar la presència de militants d’aquest partit en les 
manifestacions. Ha de recordar-se que va ser el govern de Rousseff 
el responsable de la repressió. D’altra banda, i aquest és l’aspecte 
central de Juny 2013, l’esquerra va retrocedir espantada, no va 
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comprendre les demandes, va jutjar els joves que es van mobilitzar 
com a poc consistents i va deixar els carrers en mans de la dreta, 
que prompte va començar a ocupar-los. El PT, la central sindical 
CUT i el moviment sense terra (MST) tot just van convocar una 
marxa, ordenada i dirigida per un «carro de so» (que la cultura 
juvenil rebutja), tot just un mes després de l’inici de les mobilitza-
cions, quan la multitud havia desertat els carrers.

Juny 2013 va ser una fita. L’esquerra tenia dues opcions. La 
primera era posar-se al capdavant de les mobilitzacions, ja que 
bona part de la seua base social s’havia activat. Però aquests joves 
ja estaven construint una nova cultura política que va començar a 
créixer just en 2003, quan Lula va arribar al govern. En paraules 
de l’antropòleg i militant del MPL, Paique Ducs Lima, «eren llui-
tes xicotetes o mitjanes que van anar creant una cultura nova de 
lluita, no vinculada a la dreta ni a les organitzacions tradicionals 
d’esquerra» (Zibechi, 2013).

Passats els anys, tinc la impressió que va ser aquella cultura la 
que va acabar per espantar l’esquerra. Els joves actius conjugaven 
paraules com horitzontalitat, autonomia, acte-organització i apar-
tidisme, que els quadres del PT i de la CUT no podien acceptar. 
Entre altres coses, perquè posava en qüestió el seu lloc en el món 
(ministeris, parlaments, còmodes despatxos, viatges amb sucoses 
dietes, etcètera). Aquella nova cultura es va anar forjant al llarg 
d’una dècada en espais com el MPL, per on van passar milers 
d’activistes en tot el Brasil, però també en els Comités Populars 
contra el Mundial de Futbol (2014) i els Jocs Olímpics de Rio de 
Janeiro (2016).

Però Juny 2013 va impactar en totes les capes socials que van 
començar a activar-se immediatament. En 2014 van irrompre les 
gambades menys qualificades i pitjor pagades de la classe treba-
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lladora, encoratjades per les mobilitzacions de juny i impulsades 
per la crisi que es va començar a sentir en 2012. Les xifres són sor-
prenents. Les lluites obreres al Brasil havien assolit un punt àlgid 
després de l’eixida de la dictadura, en el període d’aprovació de la 
nova Constitució Federal en 1988 i les primeres eleccions presi-
dencials directes en 1989. En aquells anys es va aconseguir una 
xifra  històrica de 1.962 vagues, en 1989, i un poc menys en 1990, 
per a descendir abruptament en la dècada neoliberal i estabilitzar-
se sota els dos governs de Lula entorn de les 300 vagues anuals.

En 2013 es va produir un augment sobtat de les vagues, que 
va batre el rècord de la sèrie històrica dels últims 30 anys. Segons 
l’informe del Departament Intersindical d’Estadística i Estudis 
Econòmics (Dieese, 2015), aquell any va haver-hi 2.050 vagues. 
Però també una forta reactivació dels moviments juvenils a les 
faveles, amb la creació de desenes de col·lectius de joves i de dones 
negres. Aquest nou activisme és especialment temut per les classes 
mitjanes i altes blanques urbanes, perquè agita els vells fantasmes 
colonials d’una població majoritàriament negra i mestissa fent 
justícia per mà pròpia.

La veritat és que el «consens lulista» (que va fer el «miracle» de 
complaure tant a les elits com als sectors populars) va ser fet mi-
ques per una nova generació que va prendre consciència de la rea-
litat brasilera de forma abrupta, quan es va estavellar amb els pals 
i els gasos de la policia enviada per una classe política –d’esquerra 
i de dreta– que detestava. En poques setmanes una nova dreta mi-
litant va desplaçar a l’esquerra dels carrers, per primera vegada en 
mig segle. Una dreta que havia crescut a foc lent, a contra corrent, 
des de 2007, i que tenia els seus propis espais i agrupacions.
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La nova dreta va créixer als centres d’estudiants d’universitats 
públiques que eren bastions de l’esquerra, com la Universitat Na-
cional de Brasília, el centre d’estudiants de la qual guanya en 2011 
i torna a guanyar en 2015 amb el 60% dels vots (Zibechi, 2016). 
En aquells anys la dreta va guanyar altres universitats estatals com 
Mines Gerais i Rio Grande do Sul, i va créixer en unes altres, sem-
pre rebutjant la política partidista, acusant els militants d’esquerra 
de buscar càrrecs de confiança. Una de les seues banderes princi-
pals era la corrupció. En 2011 va haver-hi marxes en 25 ciutats, de 
les quals la més nombrosa va ser la de Brasília amb 20.000 perso-
nes. La meua hipòtesi és que abans de l’explosió de Juny 2013, la 
nova dreta ja era una força social, tenia experiència en la conduc-
ció de masses i en la convocatòria de manifestacions, just quan la 
militància d’esquerra abandonava el carrer i s’amarrava a l’Estat.

En 2014, poc després del triomf electoral de Rousseff amb un 
marge escàs, aquesta nova dreta crea les seues principals organit-
zacions que van convocar milions als carrers: Movimento el Brasil 
Livre, Vem Pra Rua i Revoltados On Line. Aquests grups, aliats 
amb petits partits com el PSL i les cúpules militars, van ser els 
responsables de l’elecció de Bolsonaro. No obstant això, res hau-
rien pogut fer de no mediar una crisi econòmica sense precedents 
i un buit polític provocat pel desprestigi d’una esquerra que ho va 
apostar tot a les institucions, oblidant que els seus orígens estaven 
en les organitzacions socials de base i als carrers.

Aquesta nova dreta ja va entrar en crisi –com ho ensenyen les 
enormes dificultats i el creixent desprestigi que tenen el govern de 
Bolsonaro i els seus fidels– encara que no desapareixerà. Quedarà 
reduïda a un sector minoritari encara que important, l’espigot més 
militant i ideologitzat, però l’onada ultradretana que va assolar el 
Brasil entre 2016 i 2019 ja s’està esvaint. El problema és el dia 
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després del seu fracàs. Seran els moviments i les esquerres capaces 
de comprendre, i aprendre, que no poden continuar apostant a la 
política de dalt, deixant els territoris de baix disponibles per a les 
dretes?

Raúl Zibechi
Montevideo, agost de 2019
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Feminisme per a 
canviar-ho tot! 
Propostes des del feminisme per a fer 
front al discurs del nacionalisme banal 
Laia Mas Climent

El feminisme ha vingut per a transformar-ho tot. D’això ja no en 
tenim cap dubte si pensem en el que s’ha anomenat el feminis-
me del 99%: un feminisme anticapitalista, antiracista, alliberador 
de tota opressió, ecologista i internacionalista. Contràriament del 
que passava no gaires anys enrere, en què els moviments socials i 
les esquerres havien deixat arraconada la lluita feminista per a un 
«més endavant» que mai no arribava, hui és cada vegada més difí-
cil imaginar el plantejament d’alternatives anticapitalistes i trans-
formadores que no tenen en compte una perspectiva feminista. 

Per això, quan ens preguntem què podem fer per combatre el 
nacionalisme banal d’himne i bandera, que al nostre estat ha prés 
forma del feixisme més cru, no podem obviar les propostes que 
naixen des del moviment feminista. A l’Estat espanyol, el naciona-
lisme banal s’esgola quotidianament en les nostres societats d’una 
manera subtil i sovint impalpable però amb gran efecte sobre la 
població: el llenguatge, els mitjans de comunicació o el simbo-
lisme ens el fan arribar dia rere dia. Tot i que no se’l veja ni se 
l’anomene com a tal, està present d’una manera tan naturalitzada 
que passa inadvertit. I, per tant, no podem oblidar quin paper està 
jugant envers les dones i el feminisme, i a l’inrevés: quin paper té 
el feminisme front a l’extrema dreta. 
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Per a visualitzar-ho de manera ràpida, només ens cal pensar en 
les polítiques de gènere de determinats partits polítics espanyols 
que s’emmarcarien dins el discurs del nacionalisme banal, com 
ara Vox o el Partit Popular, així com els seus esforços constants 
per desprestigiar el moviment feminista: negar l’existència de la 
violència masclista o de l’escletxa salarial, crimialitzar la lluita fe-
minista, assenyalar les dones que treballen en l’àmbit social per 
la igualtat o voler controlar els cossos de les dones o els processos 
reproductius, en són alguns exemples. No hi ha cap dubte que 
les dones i els diferents subjectes que defensen el feminisme som 
víctimes directes d’aquest discurs. 

Un exemple il·lustrador el trobem en un polèmic article 
d’opinió publicat en el diari El País al maig de 2018 per un dels 
fundadors de Ciudadanos, Francesc de Carreras, en què intenta 
comparar feminisme i nacionalisme −en una referència clara al 
nacionalisme català. L’article, que tracta de desprestigiar tant el 
procés d’independència català com el moviment feminista després 
d’un dels seus moments més àlgids, el 8 de març de 2018, destaca 
«el caràcter creixentment dogmàtic i fundamentalista d’ambdós 
moviments en convertir-se en ideologies i creences tancades, que 
no admeten discussió». Afirma que allò que uneix el feminisme i 
el nacionalisme és la creença d’una identitat col·lectiva, ja siga «el 
gènere dona o la nació», i apel·la al caràcter des del seu punt de 
vista totalitari d’ambdós moviments. És curiós que de Carreras 
parle del nacionalisme com un corrent totalment alié al seu pensa-
ment, un tret, d’altra banda, també característic del nacionalisme 
banal. 

Aquests senzills exemples deixen entreveure dues coses: d’una 
banda, que el nacionalisme espanyol és masclista i patriarcal i que, 
com ja s’ha expressat, els subjectes que defensa el moviment femi-
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nista i les seues idees són víctimes directes del seu discurs. Però, 
d’una altra banda, també posa de manifest la por que li té al poder 
del moviment feminista per a transformar la societat i fer tremo-
lar les bases sobre les quals ells la construeixen, segurament cons-
cients d’aquesta possibilitat. «Feminismo, ¿baluarte contra el fascis-
mo?» es preguntava Paula Garvín, membre del Partit Comunista 
d’Andalusia, en un article en el web mundoobrero.es el passat 
mes de març. L’autora cita l’escriptor del llibre Antifa, Mark Bray, 
quan apunta que «sense una anàlisi feminista del poder i la vio-
lència no pot haver un vertader antifeixisme». També a Catharine 
MacKinnon en el seu llibre Cap a una teoria feminista de l’Estat, 
qui assegura que «les normes formals de l’Estat Liberal recapitulen 
en punt de vista masculí» i que aquest constitueix «amb coacció i 
autoritat l’ordre social a favor dels homes com a gènere, legitimant 
normes, formes, la relació amb la societat i les seues polítiques 
bàsiques». 

És a dir, que, com ja sabem, l’estat-nació està construït so-
bre unes bases patriarcals que han deixat excloses les dones i que 
per tant no tenen en compte l’opinió i manera de fer d’una gran 
part de la societat, però encara més: han intentat dominar aquest 
sector (on no només hi són les dones, sinó també les persones 
racialitzades, les persones LGBTIQ+, les de classe baixa o els dis-
sidents de qualsevol tipus, en definitiva, totes aquelles que no for-
men part de l’aparell opressor del sistema patriarcal). A més, el 
nacionalisme banal nega l’existència d’estructures patriarcals de 
dominació (només a Occident, és clar) o no troba res de dolent en 
elles, per tant, no pretén articular cap tipus de polítiques que els 
facen front a cap nivell. Per a sostenir el model d’estat-nació que 
defensa, és imprescindible matindre l’equilibri entre els elements 
que planteja Mariana Menéndez Díaz, autora del capítol «Entre 
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mujeres: “Nuestro deseo de cambiarlo todo”» en el llibre Producir 
lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida: parla del 
«fil» que connecta la violència en les relacions interpersonals i els 
trets estructurals de la jerarquia. O siga que en la base del nacio-
nalisme banal se situen els elements que garanteixen les relacions 
de dominació i explotació patriarcals, colonialistes i capitalistes; 
precisament, tres dels elements clau als quals fa front la lluita fe-
minista. És per aquest motiu que davant la pregunta que planteja 
Paula Garvín, diem que sí, que el feminisme és un baluard contra 
el feixisme i, encara més, que no serà possible fer-li front al feixis-
me sense el feminisme.

Solidaritat internacionalista i anticapitalisme

El moment que estem vivint actualment, amb mobilitzacions fe-
ministes multitudinàries connectades arreu del món o la reinven-
ció del concepte de vaga, apel·lant a qüestions que van molt més 
enllà de les laborals, ha suposat una reemergència dels feminismes 
des de baix, que han posat en el centre la sobirania reproductiva i 
han qüestionat l’ordre establert des de les pràctiques pròpies de les 
dones, tractant d’acabar tant amb les relacions de poder privades 
i quotidianes com amb les estructurals. Front al marc estat-nació 
i el tancament de fronteres del feixisme, el feminisme aposta per 
l’internacionalisme i la globalització, per la lliure circulació de les 
persones i per posar la vida al centre de tot. Amb el recent auge del 
moviment feminista, allò personal s’ha fet més polític que mai, i 
ho ha fet a una escala global, posant de manifest la solidaritat in-
ternacionalista fruit de l’enteniment que allò que passa a les dones 
de l’altra punta del planeta ens afecta a totes. «On resideix esta ca-
pacitat d’interpretació planetària?» (del feminisme), es pregunten 
els autors de La crisis sigue. Elementos para un nuevo ciclo político. I 
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responen, encertadament, que «en la lucidesa, l’osadia i la genero-
sitat de superar el marc de l’estat-nació com escala de transforma-
ció, a pesar de la sempiterna temptació de tornar a aquest marc, 
tant per part de les forces polítiques d’extrema dreta com d’unes 
esquerres tradicionals encara persistentment refractàries a enten-
dre […] les dimensions del conflicte a escala global». 

El fet de voler superar el marc estat-nació i entendre la ne-
cessitat d’articular lluites en l’àmbit global, com de manera ma-
gistral està fent el feminisme darrerament, és un dels trets que 
trenca amb els esquemes del nacionalisme banal. El moviment 
feminista està portant a la pràctica el lema ecologista de «pensa 
global, actua local» amb molta força. I és aquest un bon punt per 
recordar l’exemple del confederalisme democràtic del Kurdistan 
que es porta a la pràctica a Rojava. El confederalisme democràtic, 
pensat per Abdullah Öcalan, president del Partit dels Treballa-
dors del Kurdistan, empresonat des de fa més de vint anys en 
una illa de Turquia, té per objectiu l’organització d’una societat 
civil democràtica i ecològica que establisca la pau i que supere els 
estats-nació, però sense negar la seua existència ni eliminar-ne les 
fronteres per tal de mantindre la idiosincràsia dels diferents pobles 
i religions. Com se sap, el paper de les dones i el feminisme en 
aquest moviment és clau: s’entén que la figura de la dona és, per 
naturalesa, creadora d’economia, i s’aposta per la seua autoritat 
natural, recuperant la idea neolítica de la dona com a deessa i 
mare al mateix temps. En una entrevista de la publicació Setembre 
al kurd Sivan Zervesti, arran de la presentació de l’últim llibre 
d’Öcalan Civilització capitalista, l’entrevistat afirmava que són les 
dones «les que han de liderar aquesta revolució de mentalitats que 
implica el moviment […]. És la primera vegada que passa una 
cosa com aquesta i això ens fa pensar que anem cap a un mo-
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del econòmic ecològic supervisat per la figura de la dona». A les 
nostres societats ens queda molt per aprendre de moviments com 
aquest de Rojava, i l’internacionalisme pel qual aposta el feminis-
me ens hauria de servir també per a fer-ho. 

Amb tot, molts altres elements reforcen la idea que el feminis-
me és imprescindible per a fer front a l’extrema dreta. Cal recor-
dar que en tot moment quan parlem de feminisme ens referim 
a un d’anticapitalista. El mític lema «patriarcat i capital, aliança 
criminal» posa de manifest que el feminisme del 99% es tracta 
d’una alternativa anticapitalista i antiracista, que ha posat damunt 
la taula que el capitalisme i l’opressió de gènere són indestriables. 
El discurs ecofeminista li ha donat la volta al sistema econòmic i 
al model de vida capitalista, i presenta propostes pràctiques per a 
viure al marge del sistema imperant. En La crisis sigue. Elementos 
para un nuevo ciclo político, s’explica així: «l’aposta del moviment 
feminista és anticapitalista perquè planteja el desafiament de subs-
tituir l’acumulació de capital pel sosteniment de la vida com a 
eix articulador de l’economia que organitza els nostres temps, els 
nostres espais i les nostres formes de vida». Així, posant la vida en 
el centre, impugna el model imperant i, a més, remarca la impor-
tància d’allò comú. Són els moviments feministes els que lluiten 
per la terra, la sobirania alimentària, l’habitatge i les cures, i els 
que aposten pel reconeixement de tots els treballs que sostenen la 
vida. En aquesta línia, feminisme és també defensa del territori i 
ecologisme. La relació de les dones amb la natura sempre ha estat 
molt més desenvolupada i la defensa sempre n’ha tingut un major 
interés: a moltes regions del món han estat les primeres a manifes-
tar-se contra la destrucció del territori i a posar els seus cossos per 
a aturar les barbàries del capitalisme. 
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Ens cal feminitzar-nos? Comunalisme i revolució dels afectes 
i les cures

D’una altra banda, també és molt important tindre present la ma-
nera de fer del feminisme com una eina més de lluita. Fins no fa 
gaire, la societat patriarcal havia exclòs les dones de la presa de 
decisions i els espais de debat polític. Ara, la força del feminisme 
presenta l’oportunitat de «feminitzar la política», entesa no només 
com la política institucional. Estem parlant de l’assemblearisme, 
l’escolta activa, la inclusió, de posar les cures al centre no només 
en el discurs sinó també en les pràctiques, una manera de fer que 
sovint no ha tingut lloc en els espais més polítics i que són les 
dones, que acumulen la tradició d’aquestes dinàmiques, les que 
les estan posant damunt la taula tant als col·lectius dels barris, als 
espais de treball com a les institucions polítiques (quan no els ho 
impedeixen). En aquest sentit, cal traslladar l’aprenentatge de les 
dones i el saber fer del moviment feminista a l’esfera pública. Les 
dones, per la seua tradició vital, recreen una altra manera de fer 
política, partint de la reproducció de la vida, de la seua sosteni-
bilitat quotidiana i posant en valor allò afectiu, més enllà d’allò 
exclusivament racional, una diferència elemental amb la política 
tradicional i que cal fer palesa si volem posar en el centre la vida. 
Una manera de fer que trenca amb les dinàmiques pròpies del 
capitalisme, emmascarades dins el discurs del nacionalisme banal.  

En el mateix sentit, podem dir que feminisme és fer políti-
ques d’allò comú, front a l’individualisme de l’extrema dreta, que 
també engloba un comú sota uns símbols, però en el fons busca 
la concentració del poder i la riquesa en unes poques mans que 
controlen i manipulen les masses, i en cap cas tenen en compte les 
minories. I ací podríem remarcar que allò que de Carreras inten-
tava adjudicar al feminisme en el seu article, un caràcter «creixen-
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tment dogmàtic i fundamentalista», una «creença tancada que no 
admet discussió» i la conformació d’una identitat col·lectiva són 
precisament trets del nacionalisme banal al qual ell representa, 
que intenta conformar una massa que se sent part d’un projecte. 
La diferència en la creació de l’imaginari comú que intenten tant 
el nacionalisme com el feminisme és que per al primer la massa 
social que el conforma ha de ser manipulable, i per al feminisme 
ha de ser una massa crítica, que pense per ella mateixa i es repense 
constantment, diversa i que aprofite la fortalesa que presenta tot 
allò comunal. En el llibre Revolución feminista y políticas de lo co-
mún frente a la extrema derecha, María Eugenia Rodríguez Palop 
ho descriu així: «la mateixa consciència de la vulnerabilitat i la 
dependència que ha donat lloc a l’extrema dreta ha trobat en el fe-
minisme un teixit ben travat amb què posar en contrast la política 
dels murs i la política dels cossos. La filosofia relacional d’aquest 
feminisme reivindica també un imaginari d’allò comú, tot i que 
posant en valor la revolució de les cures i els afectes, i apel·lant a 
una semàntica de l’experiència completament diferent». Les do-
nes han estat tradicionalment membres de diferents estructures 
comunals, i això es tradueix encara hui en dia en la seua manera 
de fer i de pensar. Com apunta Leo Podlashuc a Saving Women: 
Saving the Commons, el comunalisme de base de les dones ens 
porta a la producció d’una nova realitat, conforma una identitat 
col·lectiva, constitueix un contrapoder a casa i a la comunitat, i 
obre un procés d’autovaloració i autodeterminació del qual po-
dem aprendre molt. La reproducció de la vida no és possible sense 
la cooperació i les comunitats. 

Un altre dels elements que més caracteritzen el feminisme i per 
contra s’allunyen del feixisme és aquest: la revolució dels afectes i 
les cures. El feminisme ens ha ensenyat a pensar en les cures com 
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una palanca per a la transformació social, un fet indestriable de 
la feminitizació de la política a tots els nivells. Però, comentarem 
breument, que la política dels afectes no es pot deslligar tampoc 
de la migració i la qüestió de classe: ens trobem en un moment 
en què el nord del món ha deixat la gestió de la seua crisi de cures 
en mans d’un contingent cada vegada major de dones migrades 
que, al mateix temps, s’han vist obligades a abandonar les cures 
als seus propis territoris.  Al documental Cuidar entre terres de la 
Directa, les autores es pregunten «qui sosté la vida quan les dones 
migren?». L’Estat espanyol és un dels beneficiaris de la fuga de cu-
res que es produeix a tot el món dels països empobrits als més rics, 
és a dir, un dels territoris on migren les dones que no troben alter-
natives de vida als seus països a causa d’un model socioeconòmic 
capitalista, insostenible i irresponsable amb la natura. Unes dones 
que, a més, es veuen sovint sentenciades per una llei d’estrangeria 
(element també clau en la construcció del nostre Estat-nació) in-
justa, que les veu des d’un punt de vista utilitarista com a treba-
lladores i no com a persones, i encara menys com a garant de les 
cures. Les polítiques racistes de l’Estat, que tenen la seua màxima 
expressió en les pressons per a persones racialitzades, els Centres 
d’Internament d’Estrangers (CIE), es troben en la base del discurs 
del nacionalisme banal a l’Estat espanyol. 

Posar la vida en el centre: sobirania reproductiva

El feminisme ha tret a relluir un concepte clau: la sobirania re-
productiva, el «conjunt de canvis en la transformació del sistema 
productiu cap a un model que vincule la producció de les neces-
sitats socials i materials i que permeta el desenvolupament amb 
plenitud de les persones», segons es descriu a Sobiranies. Una pro-
posta contra el capitalisme. Això implica trencar amb la imposició 
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del sistema patriarcal de situar la responsabilitat de la reproducció 
−de les nostres vides− com una obligació de les dones. Per portar-
ho a terme cal desenvolupar processos productius i reproductius 
que no siguen explotadors, patriarcals ni espoliadors de la natura. 
La lluita feminista sobre la reproducció parteix especialment de 
la lluita de les dones indígenes a Amèrica Llatina on «mitjançant 
la desprivatització de la terra, l’aigua i els espais urbans, i la crea-
ció de formes de reproducció basades en l’autogestió, el treball 
col·lectiu i la presa de decisions col·lectives, han demostrat que és 
possible reapropiar-se dels béns comuns, així com la desacumula-
ció de capital» (Federici, 2018). 

A més, cal posar damunt la taula la manca de sobirania repro-
ductiva existent en la nostra història i que continua sent defensada 
per l’extrema dreta. Històricament, explica Silvia Federici a Tor-
nar a encantar el món. El feminisme i la política dels comuns, hi ha 
hagut dos processos essencials que ho demostren: d’una banda, la 
constitució del treball de reproducció com a «treball de les dones», 
devaluat des d’un punt de vista capitalista, i, d’una altra, la institu-
cionalització del control de l’estat sobre la sexualitat i la capacitat 
de reproducció de les dones, a través de fets com la criminalització 
dels avortaments, el control de la natalitat i el domini dels cossos 
de les dones mitjançant la medicalització. 

Només a través del feminisme es pot subvertir i transformar la 
reproducció del capitalisme en la reproducció de la vida. I, a més, 
si volem superar la crisi ecològica, econòmica, de reproducció so-
cial, de valors i de legitimitat política que travessem, no ens queda 
altre remei que posar la vida en el centre. La reproducció d’esta 
vida es basa en les cures i en la producció de vincles i valors que 
garanteixen la cobertura d’una àmplia gamma de necessitats hu-
manes, una tasca −o més aviat moltes tasques− que s’ha conside-
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rat eminentment femenina i que el feminisme s’està encarregant 
de socialitzar. Un procés, el de la reproducció, que també l’estat 
ha volgut controlar, com també ha controlat els nostres cossos i 
la nostra sexoafectivitat, tres elements que caminen de la mà. Es 
tracta del que Foucault denomina el «disciplinament del cos», és a 
dir, convertir el cos en maquinària al servei de la ment i de l’estat. 
En aquest sentit és impossible no pensar en els models de rela-
cions sexoafectives que ens han estat imposades i que es defensen 
amb especial interés des de l’extrema dreta. Ja ho ha dit Brigitte 
Vasallo: el pensament monògam no és innat ni casual, sinó que 
és fruit i beneficia les estructures de l’estat. Tot i que rarament 
ens plantegem si «les nostres relacions afectives ens posicionen de 
manera diferent davant el nacionalisme, la mercantilització o les 
fronteres», hem de ser conscients que, de fet, ho fan. 

Finalment, no podem oblidar que el feminisme és un mo-
viment transversal, plural i inclusiu, enfront la intolerància i 
l’homogeneïtat de l’extrema dreta. És transversal perquè li són in-
trínseques altres lluites per la vida i la reproducció social. Alguns 
exemples serien les lluites per la sanitat universal i l’educació gra-
tuïta, per la justícia mediambiental, per l’habitatge o pel transport 
públic, contra la guerra, contra el racisme, la xenofòbia i el colo-
nialisme. I és plural i inclusiu perquè engloba tots els subjectes 
oprimits pel patriarcat, sense cap intent d’homogeneitzar-los, més 
aviat al contrari, fent gala d’aquesta diversitat i aprenent de les 
maneres de fer i ser de cada persona i cada col·lectiu. Un exemple 
és el paper intrínsec del feminisme en la lluita pels drets de les 
persones LGTBIQ+ que, no cal dir-ho, són també víctimes di-
rectes de les noves i les velles forces polítiques d’extrema dreta. En 
aquest sentit, és necessari parlar de feminismes en plural, tenint en 
compte que el moviment n’engloba molts de diferents i diversos i 
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que no totes les persones se senten representades pel mateix femi-
nisme (ni tan sols si ens referim al feminisme del 99%). 

Islamofòbia de gènere: la cara més xenòfoba del patriarcat

Si parlem d’extrema dreta i nacionalisme des d’un punt de vista 
feminista, no podem deixar de mencionar una de les cares més 
amargues que hi presenta: la islamofòbia de gènere. Cal tindre en 
compte que un dels enemics comuns creat per l’extrema dreta a 
l’Estat espanyol és la migració i, més concretament, les persones 
musulmanes. En aquest sentit, no podem obviar la islamofòbia 
de gènere com un dels elements centrals que hui dia vehiculen 
el discurs de la dreta espanyola; una vegada més, les dones apa-
reixen com a objectiu directe del seu odi, amagat a més sota el 
paraigües de la igualtat i autoatorgant-se l’etiqueta de «salvadors» 
de les dones suposadament oprimides per l’islam, en una mostra 
clara de supremacisme cultural i paternalisme que pretén posar de 
manifest la suposada capacitat de la cultura occidental per a fer 
progressar les dones davant un islam presentat com a retrògrad. La 
islamofòbia de gènere, segons Itzea Goikolea Amiano, fa referèn-
cia a les «actituds xenòfobes i islamòfobes que també es barregen 
amb discursos sexistes i mosògins i que oprimeixen, discriminen i 
s’acarnissen doblement amb les musulmanes que amb els musul-
mans». 

Aquesta islamofòbia no es presenta com a racisme ni supre-
macisme, sinó en termes culturals i identitaris, tal com apunta 
l’autora de Revolución feminista y políticas de lo común frente a la 
extrema derecha, amb la finalitat de preservar i imposar un con-
fós universalisme occidental, suposadament garant de llibertats i 
drets individuals, front al «totalitarisme islàmic». «El racisme i la 
xenofòbia, units al masclisme i antifeminisme, són les ferramentes 
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que utilitzen per a fer front a allò que en el seu imaginari divideix 
la unitat d’un mític nosaltres nacional, en què no tenen cabuda 
les persones migrades i, encara menys, les dones d’altres realitats 
culturals». Ens trobem així amb el que María Lugones ha descrit 
com «el sistema modernocolonial de gènere», una simbiosi entre 
patriarcat i racisme que s’ha convertit en un dels trets identitaris 
més característics de l’extrema dreta. 

En aquest sentit, el feminisme també té un paper indispensable 
per a fer front al discurs xenòfob de gènere de l’extrema dreta. 
Com ja s’ha apuntat anteriorment, el feminisme té vocació inter-
nacionalista i ha demostrat que per a la seua lluita no existeixen 
les fronteres físiques ni tampoc les culturals. Malgrat tot, aquesta 
afirmació podria no estar exempta de polèmica: és aquest un bon 
punt per a fer autocrítica i explicar que els moviments feministes 
imperants als barris i ciutats de l’Estat espanyol són molt blancs i 
molt normatius, de manera que hi ha una manca evident de diver-
sitat en la pràctica, un fet que ha portat a debats profunds dins els 
feminismes. És necessari posar damunt la taula el biaix que patim 
les dones blanques, occidentals, pertanyents a la cultura majori-
tària i no racialitzades, i que no formem part dels marges, i cal 
assumir que el feminisme té un repte molt gran en aquest sentit si 
vol ser un moviment vertaderament transversal i ser representatiu 
de totes les sensibilitats. Hem d’entendre que els feminismes són 
molts i diversos i que des de cap d’ells s’ha d’intentar «integrar» 
la resta, sinó respectar les diferents maneres de fer i militar de ca-
dascun d’ells, sempre en coordinació per aconseguir els objectius 
comuns que ens uneixen a totes. Però encara estem lluny d’arribar 
a aquesta utopia; així ho demostren fets com ara que en la mani-
festació de Barcelona del 8 de març de l’any 2015 les dones que 
anaven rere la pancarta «Sóc dona, sóc lliure, vesteixo com vull» 
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reberen insults per part de companyes, o també el sempre present 
debat sobre el hijab, entre molts altres exemples. És per això que 
el feminisme també ha de lluitar contra aquest joc colonialista que 
no fa més que reproduir les estructures racistes i afavorir el discurs 
xenòfob de l’extrema dreta. 

Feminisme per a canviar-ho tot 

«Podria aquest moviment −de vocació internacionalista, anticapi-
talista i d’acció política transversal− relevar una “esquerra” confosa 
i perduda en les seues estratègies d’estat? Podria aquest moviment 
generar formes d’organització capaces de superar les formes de re-
presentació, i al mateix temps situar-nos en el conflicte exitós que 
millora materialment les nostres condicions de vida?». A aques-
tes preguntes de la Fundación de los Comunes, responem que 
si bé no sabem si el feminisme podrà suplir les mancances d’una 
esquerra cada vegada més raquítica i transformar les nostres con-
dicions de vida, del que estem segures és que sense el feminisme 
serà impossible aconseguir-ho. Ser capaces de subvertir la relació 
del capital i de l’estat, base del nacionalisme banal i de l’extrema 
dreta, passa per posar en pràctica els sabers i les teories que aquest 
moviment està posant damunt la taula des de fa dècades. Front 
a la soletat que ens imposa el model imperant, intercooperació, 
comunalisme, cures i solidaritat!
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