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IMPRESSIONS

OPINIÓ LLIURE

Tony Judt explicava que els grans 
canvis històrics es fonamentaven 
en petites –i sovint impercepti-

bles– transformacions en la mentalitat 
col·lectiva. L’historiador britànic, recent-
ment desaparegut, prenia consciència 
d’aquest fet en assistir, dolgut, a la vola-
tilització del consens socialdemòcrata 
instaurat a l’Europa posterior a la Segona 
Guerra Mundial, que tot just ha recuperat 
el cineasta Ken Loach al seu darrer fi lm, 
The Spirit Of’45. L’historiador londinenc, 
especialment al seu darrer llibre El món 
no se’n surt, dictat a algunes de les seves 
alumnes mentre l’esclerosi lateral amio-
tròfi ca l’anava consumint, evocava com el 
món de l’estat del benestar, els habitatges 
socials, l’educació com a ascensor social 
o la convergència salarial havia saltat pels 
aires amb la irrupció, a fi nals dels setanta, 
de Margaret Thatcher, i accelerada per 
l’ensorrament del mur de Berlín.

Tanmateix, Judt i un petit grups d’es-
collits potser ja havien llegit els signes del 
temps que esdevindrien els mals averanys 
amb què va acabar tot plegat. A banda 
dels errors propis dels governs socialde-
mòcrates i laboristes (excessiva rigidesa 
moral, estètica casernària, manteniment 
de diferències socials excessives, accep-
tació intel·lectual del capitalisme, obses-
sió per l’autoritat i suburbialització de les 
classes treballadores) i d’una esquerra 
d’arrels marxistes excessivament dogmà-
tica, descobria que, al llarg dels setanta, 
la mentalitat dels britànics estava canvi-
ant. Potser el punt d’infl exió va tenir lloc 
fa trenta-cinc anys, durant l’anomenat 
hivern del descontentament (1978-1979). 
Aquest episodi, amb enfrontaments molt 
durs al carrer, contundents moviments 
vaguístics pel manteniment d’un poder 
adquisitiu molt erosionat, mobilitzacions 
extenses amb ocupació de l’espai públic 
per part dels grups socials invisibilitzats, 
col·lapse econòmic i alè prerevolucio-
nari, havia servit per dues coses. La pri-
mera, la traïció del partit laborista a les 

bases treballadores, arran de l’assump-
ció d’un acord amb l’FMI que implicava 
greus retallades socials i de drets laborals 
que el temps sembla haver aprofundit 
encara més. La segona, la capacitat de 
la dreta de reinventar-se mitjançant un 
discurs individualista, capriciós i egocèn-
tric al voltant de Margaret Thatcher, que, 
tanmateix, va acabar seduint bona part 
dels grups més modestos. Es pot dir que, 
dels vuitanta ençà, el client s’imposà al 
treballador; el consumidor, al ciutadà; 
l’egoista, al solidari. Com a exemple il-
lustratiu, la gent de barri va deixar de 
reclamar una rebaixa de la jornada labo-
ral per exigir que les botigues obrissin 
els dies festius. Des d’aleshores, es va 
establir una mena de consens neoliberal 
entre les classes mitjanes reals i, el que 
encara va ser molt pitjor; les classes mit-
janes imaginades.

La sociologia acadèmica té un con-
cepte ambigu sobre el que representen 
les classes mitjanes. Tècnicament, es 
podria dir que la integren aquells grups 
socials situats entre la classe treballadora 
i els grups dirigents. Un univers subjec-
tiu conformat per empleats de coll blanc, 
petits empresaris, professionals inde-

pendents, rendistes modestos, quadres 
intermedis i altres activitats similars. En 
el cas català, la sociòloga Marina Subirats 
la situaria al voltant del terç estadístic de 
la població del país, davant –posem per 
cas– l’1% dels grups dominants i el 10% de 
la classe mitjana-alta amb certa capacitat 
d’infl uència. Més avall, la intempèrie 
majoritària del 50-60% de la classe tre-
balladora, nous precaris, aturats, immi-
grants, empleats de coll blau, subemple-

ats o la nova i vella marginació social. El 
problema és que, dels vuitanta ençà, la 
majoria d’aquests grups subalterns es 
van identifi car amb aquesta classe mit-
jana imaginada, tot imitant mentalitats, 
pràctiques i actituds polítiques. La falsa 
classe mitjana que assumia el discurs i 
els valors d’un grup estadísticament no 
majoritari, antropològicament desitjable 
i que l’exprimera ministra va descriure a 
la perfecció amb el conegut oxímoron de 
capitalisme popular. Això va abocar les 

Dels vuitanta ençà, 
el client s’imposà 
al treballador; el 
consumidor, al ciutadà; 
l’egoista, al solidari

Canvis d’hegemonia des de 
l’hivern del descontentament

Xavier Díez
Historiador

@herodot10

esquerres a la perifèria del sistema, a pre-
sentar-se amb el cap cot, a ser percebu-
des com a part del món passat, amb una 
retòrica caduca. El capitalisme i les seves 
derivades d’enaltiment de les desigual-
tats o la suposada responsabilitat indivi-
dual en l’èxit o el fracàs van guanyar la 
batalla ideològica.

Les circumstàncies han canviat. La 
transformació de les societats occiden-
tals vers una direcció que –segons la 
modesta opinió d’aquest articulista– hau-
ria de convergir socialment a partir del 
principi d’igualtat i no dependre de la 
política, els partits o les coalicions elec-
torals. Evidentment, la batalla per asso-
lir un món més just es podria refl ectir 
a les institucions, però es lliurarà en la 
mentalitat col·lectiva. La guerra social 
serà, essencialment, ideològica. I l’objec-
tiu consistirà a despertar la consciència 
social adormida dels que són a baix i a 
fora i, alhora, seduir aquells que són al 
mig de la piràmide social i veuen degra-
dar el seu estatus; dos grups que resulta-
ran essencials per construir l’Europa del 
99%. Al cap i a la fi , per assolir un canvi 
social, caldrà conquerir milions de cons-
ciències individuals.

/ SEISDEDOS

La guerra social 
serà, essencialment, 
ideològica
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CANVI DE RUMBPERSPECTIVA

La lletania neoliberal de la reducció 
de la despesa pública contrasta amb 
l’assignació de recursos cada vegada 

més generosa al braç repressiu dels poders 
públics. Mentre es retallen les polítiques 
socials, els estats occidentals no mostren 
cap intenció de frenar el desplegament de 
la seva guerra contra la inseguretat ciuta-
dana. Però els carrers de les nostres ciutats 
no registren un augment de la criminalitat. 
A l’Estat espanyol, per exemple, entre 1989 
i 2006, es va produir una reducció signifi -
cativa dels robatoris d’automòbils, els roba-
toris a l’interior d’habitatges, les agressions 
sexuals i les agressions físiques.

Davant la incapacitat i la falta de voluntat 
política per enfrontar-se a les inseguretats 
reals de la ciutadania, s’opta per proble-
matitzar els comportaments de col·lectius 
i persones en situació de vulnerabilitat i 
per visibilitzar solucions policials de cara 
als veïnats i a la ciutadania. La persecució 
i l’assetjament cap a certs col·lectius no 
meritoris d’ocupar l’espai públic respon a 
una política criminal on la gestió de la mar-
ginalitat urbana s’escuda en el paradigma 
del risc. Enlloc d’intervenir sobre la realitat 
i els fets, els efectius policials intervenen 
sobre qui representa, segons els seus parà-
metres, un risc per a la convivència. Seguint 
la màxima del val més prevenir, s’identi-
fi ca, s’interroga, es vigila i es reté tota per-
sona potencialment perillosa etiquetant-la 
i empenyent-la a la clandestinitat o a una 
sensació de transgressió constant.

L’exemple paradigmàtic és el de la pros-
titució al carrer. El fet de criminalitzar i 
sancionar amb una normativa municipal 
o amb una llei de carreteres una proble-
màtica socialment tan complexa posa de 
manifest la incapacitat de les institucions 
d’enfrontar debats socials fora de la simpli-
fi cació electoralista i del populisme punitiu. 
El discurs ofi cial reitera que no es prenen 
mesures sancionadores sense coordinació 
amb intervencions de caire social, però la 
realitat és dramàticament tossuda. El suï-
cidi d’Adriana, una prostituta del voral de 
la C-58, el setembre passat, després de ser 
multada en cinc ocasions pels Mossos d’Es-
quadra, constitueix un cas més de ceguesa 
selectiva d’unes administracions molt àgils 
en la sanció, però que no van ser capaces 
d’identifi car la situació d’explotació en què 
vivia la noia des dels setze anys. Com les tre-
balladores sexuals, les persones sense sos-
tre no són delinqüents, sinó víctimes de la 

delinqüència. Des de 2006, més de 500 per-
sones sense sostre han mort als carrers de 
l’Estat espanyol, la meitat víctimes d’agres-
sions. És impossible trobar persones que 
hagin viscut al carrer que no relatin la por i 
l’alerta constant en què s’han vist immerses 
durant dies i nits o que han patit violència 
física o robatoris.

En l’àmbit municipal, la cursa per gua-
nyar-se les simpaties de la ciutadania de bé, 
ha portat nombrosos ajuntaments, com el 
de Barcelona, a aprovar ordenances muni-
cipals que habiliten la policia local per san-
cionar les persones sense llar que ocupen la 
via pública. Les administracions municipals 
neguen que es multi per dormir al carrer 
i afi rmen que se sancionen les activitats 
potencialment molestes per la resta de la 
ciutadania. Però les multes per “dormir de 
nit o de dia a l’espai públic” existeixen, tenen 

un import de prop de 180 euros i constituei-
xen un acte de cinisme. L’assetjament penal 
i policial de col·lectius tan diversos com les 
persones sense llar, les prostitutes del carrer, 
els petits trafi cants de drogues o els venedors 
ambulants, classifi cats junts al sac dels exclo-
sos que no volen seguir camins d’inserció, 
també té una fi nalitat moralitzant. Per als 
populistes punitius, de dretes o d’esquerres, 
cal difi cultar la supervivència de qui no se 
sotmet a la disciplina del mercat i no accepta 
el seu destí de precarietat. El treball dignifi ca, 
encara que no proporcioni prou diners per 
viure, i cal fer esforços per treballar per ser 
digne de la caritat institucional. La reforma 
del Codi Penal proposada pel ministre Gallar-
dón permetrà actuar amb més contundèn-
cia, converteix faltes en delictes i reforça la 
utilització del sistema penal com a eina de 
control i submissió de la marginalitat.

Albert Sales 
i Cristina Sobrino
Professors de Criminologia (UPF)

@albertsc79

Indigència, prostitució 
i inseguretat ciutadana

/ LOURDES LAO

Trobada 
feminista als 
Països Catalans: 
un pas més cap a 
una societat més 
justa i igualitària

Mireia Espejo 
i Maria Roig

@justarevolta

El dissabte 16 de novembre, 150 dones 
es van reunir a Tarragona durant 
les Primeres Jornades Feministes 

dels Països Catalans. Unes jornades que 
van superar el seu principal objectiu: 
propiciar un espai de refl exió, debat i 
aliança de la lluita feminista.  Al matí, es 
va debatre sobre quin és o quins són els 
subjectes del feminisme. Un debat pre-
sent en la teoria i pràctica de la història 
del moviment feminista.

La veu de Simone de Beauvoir hi va 
ser molt present: “Cal rebutjar les vagues 
nocions de superioritat, inferioritat i 
igualtat entre homes i dones”. L’autora 
conclou que la dona ha de ser la princi-
pal propulsora d’aquest procés. Beauvoir 
va ser la primera feminista que va con-
siderar el subjecte dona des de l’esdeve-
nir (com a construcció cultural), fet que 
trencava amb l’essencialisme biològic. 
També hi va ser present la teoria i la pràc-
tica del feminisme negre, que va trencar 
amb la universalitat i l’homogeneïtat de 
la consideració del subjecte femení. Un 
moviment que va defensar un feminisme 
situat, és a dir, l’anàlisi de la interrela-
ció de les opressions de classe, gènere, 
ètnia i sexualitat. “Com a dona de negre, 
la meva política i la meva afi liació estan 
unides a la lluita del meu poble contra 
l’imperialisme”(Àngela Davis).

Els discursos de la tercera onada 
del feminisme, que van reconsiderar el 
marc de resistència i d’acció del femi-
nisme, també hi van ser presents. “Què 
passa quan no hi ha norma que assu-
meixi l’experiència del cos sexuat? Les 
categories d’identitat tendeixen a ser 
instruments de règims regularitzadors” 
( Judith Butler).

A la tarda, es van establir diverses tau-
les de refl exió i de debat sobre els drets 
sexuals i reproductius, la perspectiva 
feminista vers la macroestructura social 
i econòmica i, fi nalment, l’anàlisi de les 
violències i les agressions patriarcals.

Considerem que aquesta trobada va 
ser una veritable presa de consciència 
del poder actual de la lluita feminista. 
La refl exió i l’acció del moviment van 
esdevenir claus a l’hora de traçar alian-
ces per combatre l’opressió patriarcal. 
Així doncs, va suposar la concreció d’un 
pas més cap a una societat més justa i 
igualitària.
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Quan parlem de cultura, no només 
parlem de l’acte creatiu per anto-
nomàsia, és a dir, l’art. Parlem de 

la cultura com allò, inconscient o consci-
ent, que confi gura la nostra manera de 
ser i estar. Imaginaris col·lectius con-
formats per allò que ens han transmès, 
però també per allò que som capaces de 
re-crear de bell nou: la cultura com l’acte 
de signifi car la nostra experiència. Així 
doncs, si aspirem a la ruptura, la signifi -
cació de l’experiència no és allò essencial 
per començar a construir als marges de 
l’establert? La resposta és afi rmativa i, 
d’exemples, en tenim a cabassos. Lligats 
o deslligats, articulats en nodes o fruit 
d’un autonomisme quasi obligat per la 
situació de precarietat, la cartografi a d’al-
ternatives ens sorprendria a totes. Però, 
enmig d’aquesta realitat rebel, sembla 
que és  complicat parlar de l’aportació 

del fet artístic a l’experiència de ruptura. 
El debat ve de lluny i són molts els qui 
s’hi han posat a treballar. Potser ara que 
el qüestionament sembla altre cop inevi-
table, hi ha dos sectors que van prenent 
posicions. Des de l’anomenat sector cul-
tural, sembla que la cruïlla es troba en 
la pujada del 21% de l’IVA i la crítica a la 
lògica de la indústria cultural a favor de la 
cultura com a dret social. Des de l’esfera 
parlamentària i de poder institucional, 
s’ha apostat per l’enèsima reestructu-
ració dels grans equipaments i per pro-
mocionar un altre Acord Nacional per 
a la Cultura, mentre continua l’obsessió 
en la construcció d’un relat nacional i en 
la promoció d’esdeveniments de masses 
per potenciar la marca BCN. Però... i des 
de l’esquerra transformadora? Quin relat 
ideològic i quines pràctiques alternatives 
es porten a terme al voltant del fet artístic, 
la creació de dispositius i processos per al 
seu suport i difusió i, el més important, 
respecte a la seva potència per enfortir la 
comunitat i les seves alternatives?

CARTES                   PENSEM

...i el lloc de l’art?

Joan Gener Barbany 
@en_joan

EL RACÓ IL·LUSTRAT
/ SEISDEDOS
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Carta a Eduardo Inda

Amadeu Fernando 
Barcelona

Eduardo Inda, adjunt de direcció del diari El 
Mundo, fa uns dies, a la televisió, el vaig veure 
i sentir insultar i dir coses absolutament incer-

tes al diputat del Parlament de Catalunya David 
Fernández. Li va dir macarra. Vaig agafar el diccio-
nari i resulta que macarra prové del català macarró 
i del francès maquereau i és la persona que viu 
d’una dona que exerceix la prostitució. També es va 
atrevir a titllar-lo de malnascut. Sense comentaris, 
periodista.

Per altra banda, també va dir que era el xofer 
dels etarres quan aquests es trobaven a Barcelona. 
Resulta que David Fernández no té carnet de con-
duir ni cotxe; fa servir el transport públic.

David Fernández, Quim Arrufat i Isabel Vallet són 
els tres diputats per la CUP al Parlament de Catalunya i 
tenen un sou de 1.400 euros i catorze pagues. La resta 
del salari és ingressat a la CUP. No poden tenir altres 
càrrecs ni repetir legislatura. Tampoc no es benefi cien 
de la immunitat parlamentària. No fa molt de temps, 
Quim Arrufat va tenir un judici per ocupar un banc.

Per cert, vostè sap que el macarra i malnascut 
és el segon diputat més ben valorat a Catalunya? 
Coneix molts diputats com aquests? Jo li puc assegu-
rar, periodista, que el dia que els macarres i malnas-
cuts tinguin majoria al Parlament jo seré profunda-
ment feliç i li enviaré un llibre dedicat pel seu autor, 
el macarra i malnascut.

He trigat dies a escriure aquesta carta perquè he 
volgut verifi car que tot el que escric és absolutament 
cert, cosa que vostè no fa. Entenc que, entre tantes 
tertúlies, no té massa temps; el que no sé és si, als 
debats, el conviden com a periodista o com a bufó. 
Vostè sí que hauria de saber-ho, periodista.

COM S’HA FET

Aquesta setmana, hem rebut la 
visita de l’Ona i la Bruna, que 
han arribat als braços del seu 

pare i la seva mare, el Joan-Andreu i 
l’Estel, somrients. La setmana pas-
sada, també vam rebre la visita del Sol, 
que va venir de la mateixa manera, als 
braços del seu pare, el Jose. Aquest 
any, la DIRECTA està fent pujar els 
índexs de natalitat i ja se sent a parlar 
de les mares d’octubre. Donem la ben-
vinguda a la gran família de la DIRECTA a 
les tres criatures. No us preocupeu, ja 
us trobarem alguna tasca per fer. D’al-
tra banda, continuem amb les millo-
res del projecte. Aquesta setmana, el 
Manu ens ha explicat que molta gent 
del col·lectiu ja ha respost un formu-
lari que s’ha fet per tenir una radio-
grafi a dels coneixements de tothom, 

de cara a redactar peces. Amb tota 
aquesta informació, podrem saber 
amb què comptem i què ens manca 
i també ens podrem organitzar per 
grups temàtics. La intenció és que, a la 
llarga, puguem treballar la informació 
per àrees temàtiques i no per seccions 
de la revista, com hem estat fent fi ns 
ara. Com que som un munt de gent 
(més d’un centenar entre coordinado-
res, redactores, col·laboradores, etc.), 
podrem abraçar molts temes. Ja veieu 
que mai no deixem de trencar-nos les 
banyes per fer que aquesta eina comu-
nicativa dels moviments socials que 
volem que sigui la DIRECTA guanyiefi ci-
ència. Si voleu col·laborar en alguna 
d’aquestes àrees temàtiques, poseu-
vos en contacte amb nosaltres. Fins la 
setmana que ve. Salut!
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