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“És essencial que per construir el socialisme esti-
guem oberts a l’anàlisi crítica, incloent crítica de 
la nostra experiència”.

Rafael Campalans (1887-1933), dirigent del socialisme català
i autor del Manual práctico del socialismo catalán

“El moviment socialista s’ha de renovar i moder-
nitzar constantment sense renunciar mai als prin-
cipis en els quals el socialisme democràtic està ba-
sat. Hem de ser conscients de la diferència entre 
reforma i ruptura”.

Olof Palme (1927-1986), dirigent del socialisme suec
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El socialisme no és una etapa final sinó un procés que 
s’està construint o destruint en bases diàries en el desen-
volupament de les polítiques públiques. És un procés ben 
definit en aquella famosa frase dels fundadors del socia-
lisme de què en la producció i distribució de béns s’hau-
ria d’assignar aquests béns “a cada persona segons la se-
va necessitat” i que els recursos haurien d’obtenir-se“ de 
cada persona segons la seva habilitat”. Aquest principi és 
tan vàlid avui com ho va ser ahir o com ho serà demà. Ba-
sat en això, la socialdemocràcia europea ha anat expan-
dint el concepte de ciutadania per incloure-hi drets soci-
als, laborals i democràtics, i això com a part d’un procés 
de construir una societat en la qual tant les necessitats 
com les habilitats es defineixen democràticament, amb 

El futur del socialisme
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l’objectiu d’arribar a una societat sense classes, mancada 
de qualsevol tipus d’explotació sigui aquesta de classe, 
de gènere, de raça o de nació. 

Amb aquesta finalitat, quatre han estat les polítiques 
públiques que han caracteritzat la socialdemocràcia eu-
ropea. Una ha estat la universalització de drets, transfor-
mant-los en condicions de ciutadania. Per aquest motiu 
la socialdemocràcia ha expandit sempre aquests drets (si-
guin aquests socials, laborals o democràtics) a tota la ciu-
tadania, universalitzant-los. És cert que altres tradicions 
polítiques com la democràcia cristiana han universalitzat 
també alguns drets socials però això ho han fet en gran 
mesura com a conseqüència de les pressions de la social-
democràcia. A Europa, ha estat la socialdemocràcia (en la 
qual incloc a tots aquells partits, diguin-se com es diguin 
-socialistes, socialdemòcrates, laboristes o fins i tot co-
munistes- que han seguit les quatre polítiques públiques 
que estic descrivint) la qual ha universalitzat aquests 
drets. Com part d’aquest procés, la socialdemocràcia ha 
estat la major força política responsable de l’establiment 
de l’Estat de Benestar. En aquest aspecte recents decla-
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racions d’alguns economistes del govern espanyol, indi-
cant que estaven en contra de la universalització de drets 
socials, són inconsistents amb aquesta pràctica i principi 
socialdemòcrata. 

La segona característica d’aquesta tradició políti-
ca ha estat la progressivitat en l’adquisició de recursos 
públics, reflectida en la progressivitat fiscal. La soci-
aldemocràcia ha estat històricament una força política 
redistributiva de manera que la contribució al bé comú, 
gestionat per l’Estat, ha estat directament relacionada als 
ingressos dels ciutadans de manera que a major renda, 
major contribució a l’erari públic. Des d’aquest punt de 
vista, la demanda, (avui promoguda per grups mediàtics 
pròxims a la banca, així com per algunes veus de l’equip 
econòmic del govern espanyol), que la redistribució dels 
recursos de l’Estat ha de basar-se en la manera com es 
distribueix la despesa pública però no en la progressi-
vitat dels impostos, significa un trencament clar amb la 
tradició socialdemòcrata. En realitat, la progressivitat fis-
cal i el seu impacte redistributiu han estat una demanda 
constant de la classe treballadora que, amb l’aliança de 
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les classes mitjanes, ha estat el motor del projecte so-
cialdemòcrata, incloent el seu Estat de Benestar. No és 
casualitat que aquells països que tenen major càrrega i 
major progressivitat fiscal siguin els països escandinaus 
(com Suècia) on la socialdemocràcia ha governat durant 
més temps des de la Segona Guerra Mundial (el 92% del 
temps 1950-2007). Són també els països que tenen un 
Estat de Benestar més extens i, per cert, tenen economies 
més exitoses. 

La tercera característica de la socialdemocràcia ha 
estat el desenvolupament d’una sensibilitat ciutadana 
oposada a qualsevol tipus d’explotació i, molt especial-
ment, explotació de classes i gènere. El desenvolupament 
d’aquesta sensibilitat ha requerit polítiques públiques en-
caminades a alliberar l’enorme potencial que qualsevol 
ésser humà té. Aquest alliberament exigeix, en la gran 
majoria dels casos, la integració en el mercat de treball 
de la ciutadania adulta, la qual cosa requereix el desen-
volupament d’una infraestructura de serveis públics als 
membres de les famílies –com escoles d’infància i ser-
veis domiciliaris- que facilitin combinar les seves res-
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ponsabilitats familiars amb els seus compromisos profes-
sionals. Això, juntament amb un sistema educatiu i una 
cultura promoguda per l’Estat que estimuli una igualtat 
de responsabilitats, de deures i de drets entre els gène-
res, allibera la dona, facilitant el seu desenvolupament. 
Aquestes polítiques públiques no han estat desenvolupa-
des històricament per les tradicions cristianodemòcrates 
o conservadores que no han facilitat la integració de la 
dona al mercat de treball. A Suècia (país de llarga tradició 
socialdemòcrata) la dona dedica 28 hores a les tasques 
familiars i l’home 22. A Espanya (de llarga tradició con-
servadora), la primera consumeix 42, el segon 8 hores. 
Aquestes polítiques públiques expliquen també que com 
més presència socialdemòcrata hi ha en un país europeu, 
més participació de la dona en el mercat de treball, la qual 
cosa determina també una altra conseqüència d’aquesta 
característica, és a dir, l’elevat percentatge de la població 
adulta que treballa. Aquesta característica és també una 
condició per a l’elevat desenvolupament dels seus Estats 
de Benestar, ja que com més elevat és el nombre de tre-
balladors més riquesa hi ha en el país i més elevats són 
els ingressos a l’Estat. 
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La quarta característica de la socialdemocràcia ha 
estat la d’expandir la democràcia, emfasitzant que sigui 
el col·lectiu de ciutadans el que defineixi els concep-
tes (i prioritats) de necessitat i d’habilitat (definint els 
mecanismes i instruments que l’Estat desenvolupa per 
a adquirir els seus recursos), considerant l’Estat com 
a executor de la redistribució dels recursos i el garant 
dels drets. I aquest Estat ha adquirit fins i tot més impor-
tància en la mesura que l’activitat econòmica s’ha anat 
internacionalitzant, segons el procés habitualment ano-
menat globalització. En contra del que sosté “la saviesa 
convencional” del nostre país, la globalització requereix 
estats forts que facilitin la resposta de la societat als 
reptes plantejats per la globalització. Per aquest motiu, 
els països més globalitzats a Europa (Suècia, Noruega, 
Finlàndia i Dinamarca) les exportacions i importacions 
dels quals representen un elevat percentatge del seu 
PIB, i que són considerats com els més exitosos econò-
micament a la UE, són països amb una àmplia despesa 
pública i amb estats altament intervencionistes i regula-
dors. Contràriament, són països com Catalunya i Espa-
nya els que, en tenir un estat feble, estan poc preparats 
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per a respondre a aquesta globalització. L’altra dimensió 
d’aquesta característica ha estat la de dur les decisions 
al nivell més pròxim a la ciutadania. Això ha implicat 
als països nòrdics de major tradició socialdemòcrata la 
municipalització dels serveis de l’Estat de Benestar, tals 
com sanitat, educació, serveis socials i altres.
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La suposada modernització de
la socialdemocràcia: reforma

o ruptura?

Aquests quatre principis han anat desenvolupant-se de 
diferents maneres segons la història i context polític 
de cada país, arribant al seu major desenvolupament 
al Nord d’Europa, els països escandinaus, i al menor 
desenvolupament, al Sud d’Europa, on dictadures tota-
litàries conservadores han governat durant més temps, 
sent responsables de l’enorme subdesenvolupament so-
cial d’aquests països. Suècia té la despesa pública social 
més alta de la UE-15. Espanya, contràriament, és el país 
amb la despesa pública social més baixa de la UE-15. 
Mentre que molt s’ha fet durant la democràcia, encara 
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ara ens trobem en la situació que mentre el PIB d’Espa-
nya és ja el 92% del terme mitjà de la UE-15, la despesa 
pública social per càpita és només un 60% del terme 
mitjà de la UE-15. Espanya es gasta molt menys en el 
seu estat del benestar del que li correspon pel seu nivell 
de riquesa (vegi’s Navarro, V. Coord. La Situació Social 
d’Espanya. Volum II).
 

No cal dir que existeix una gran diversitat de po-
lítiques públiques desenvolupades per governs social-
demòcrates. D’entre elles cal remarcar-ne algunes que 
signifiquen clarament una ruptura amb els principis 
socialdemòcrates, adoptant principis pertanyents a les 
tradicions cristianodemòcrates o liberals. Una d’elles, 
promoguda per la Tercera Via, també anomenada socio-
liberal (pensament polític que ha estat promocionat 
extensament a Europa, incloent Catalunya per algunes 
fundacions socialistes) és la que renuncia al principi 
d’universalització, substituint-lo per polítiques públi-
ques que en lloc de parlar d’universalització de drets 
parla de la prevenció de l’exclusió social i que en lloc 
de redistribució parla d’igualtat d’oportunitats. L’èm-
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fasi en prevenció de l’exclusió social recorda el llen-
guatge antipobresa de la tradició cristianodemòcrata. 
En aquestes polítiques públiques, la despesa pública so-
cial se centra en els pobres o en els vulnerables a l’ex-
clusió social, sense referir-se a la resta de la ciutadania. 
Aquest enfocament substitueix el discurs i la pràctica 
redistribuidora de l’estat (indispensable, per cert, per 
eliminar la pobresa) per polítiques orientades als pobres 
o als exclosos. Tal i com els experts en política social, 
els professors Korpi i Palme del Centre d’Estudis Soci-
als de Suècia, han assenyalat, els països que han tingut 
més èxit a l’hora d’eliminar la pobresa han estat preci-
sament els països que han seguit polítiques redistribu-
tives de caràcter universal. L’evidència empírica d’això 
és aclaparadora (veure Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, 
Globalization and Inequalities. Consequences for He-
alth and Quality Life. Baywood 2007). Per resoldre el 
problema de la pobresa l’Estat no pot centrar-se en els 
pobres. Pel que fa a la igualtat d’oportunitats, aques-
ta no pot realitzar-se dins d’un context on no hi hagi 
polítiques redistributives. Assumir que un nen de Nou 
Barris pugui tenir les mateixes oportunitats que un nen 
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de Pedralbes mitjançant la provisió de beques d’estudi, 
és subestimar la importància que el context social té en 
la configuració de les oportunitats.

Una altra ruptura amb la socialdemocràcia és la di-
lució de l’intervencionisme públic, promovent el finança-
ment privat de l’Estat del Benestar, privatitzant el finan-
çament dels serveis públics, mesures també promogudes 
per la Tercera Via i els seus aliats a Catalunya i a Espanya. 
Aquestes mesures es justifiquen mitjançant la referència 
a la llibertat d’elecció, seguint una narrativa molt carac-
terística del pensament liberal. Aquesta postura assumeix 
erròniament que la privatització assegura per a la majo-
ria de la ciutadania una major capacitat d’elecció. L’evi-
dència, no obstant això, mostra que el país desenvolupat 
que té menor capacitat d’elecció en els serveis sanitaris, 
i menor satisfacció de l’usuari per exemple, són els EUA 
(s’aconsella veure la pel·lícula Siko d’en Michael Moo-
re) on el finançament i gestió sanitària són privades. Un 
servei públic pot tenir major capacitat d’elecció i major 
satisfacció de l’usuari que un servei privat. És més, i com 
ocorre a Catalunya, la qualitat dels serveis sanitaris pri-
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vats és, en general, menor que en la sanitat pública i això 
com a conseqüència d’una menor participació de l’Estat 
en la regulació de la seva qualitat. 

Una altra dimensió d’aquesta ruptura és la disminu-
ció de la càrrega fiscal, sota “el supòsit que baixar im-
postos és d’esquerres”. No cal dir que baixar impostos 
pot ser d’esquerres si es millora amb això l’equitat fiscal. 
Però a Espanya, on la despesa pública és la més baixa de 
la UE-15, i la càrrega fiscal és també de les més baixes de 
la UE-15, la promoció d’aquest eslògan sense més és un 
error que contribueix a reforçar una cultura liberal molt 
poc socialdemòcrata. El problema més greu que té Espa-
nya és la seva baixa despesa pública que determina unes 
enormes tensions interterritorials, conseqüència de la 
insuficiència de recursos públics en les CCAA, tensions 
aprofitades pels nacionalismes tant centrals espanyols 
(que no es defineixen com a nacionalistes sinó consti-
tucionalistes) com els nacionalismes perifèrics, ocultant 
amb això el problema més greu que té Espanya que és la 
baixa despesa pública, la qual cosa és a causa d’un poder 
de classe, que es reflecteix en la gran resistència del 30-
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35% de la població de renda superior del país (que no 
utilitza els serveis públics) i que es resisteix a pagar els 
impostos que li corresponen pel seu nivell d’ingressos. 
La política fiscal a Espanya (incloent el frau fiscal) és 
altament regressiva.
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La socialdemocràcia a Europa

Cal recordar que en el seu moment les esquerres eren la 
majoria del Parlament Europeu. No és així ara. I això està 
relacionat amb la decepció (quan no hostilitat) de grans 
sectors de les classes populars cap a la manera com s’està 
construint aquesta Europa, decepció que està justificada 
ja que ha estat durant el període de construcció de la Unió 
Europea que l’atur ha augmentat, la protecció social ha 
disminuït, els beneficis socials s’han reduït, el creixement 
de la despesa pública s’ha alentit i els salaris han baixat, 
mentre que els beneficis empresarials han crescut d’una 
manera molt notable (veure Navarro, V: El deterioro de 
la Europa Social. Le Monde Diplomatique, Octubre del 
2007) (en www.vnavarro.org, secció política europea). 
Totes les enquestes mostren que les classes més poc in-
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clinades a la UE són les classes treballadores i les classes 
mitjanes (de renda mitjana i baixa) i això és a causa no 
de la seva ignorància (com els establishments mediàtics, 
polítics, financers i empresarials assumeixen) sinó de la 
seva percepció (que es basa en un fet real) que aques-
tes polítiques són causades per les polítiques públiques 
proposades per la Comissió Europea i el Banc Central 
Europeu, polítiques gestionades de vegades per persona-
litats (nomenades per governs socialistes), que han estat 
les guardianes de l’ortodòxia liberal a Europa. 

Aquesta situació va arribar a la seva màxima expres-
sió quan la Comissió Europea dirigida per en Romano 
Prodi (que havia estat proposat per la socialdemocràcia 
europea) va aprovar una proposta en el seu programa 
d’alliberament dels serveis (estimulant la seva mobilitat 
al llarg de tota la UE) que hagués permès, per exemple, 
que als treballadors d’una empresa polonesa de la cons-
trucció que treballés a Espanya se li paguessin sous po-
lonesos (que són una tercera part dels sous espanyols) 
en lloc de salaris espanyols. Aquesta proposta, coneguda 
com “país d’origen” va tenir el suport de la Tercera Via 
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i de l’Anthony Giddens, el qual lamenta en el seu últim 
llibre que aquesta proposta fos anul·lada pel parlament 
Europeu. Aquest és un exemple entre molts altres que “la 
modernització” és, en realitat, una regressió del projecte 
socialdemòcrata. És un signe de sensibilitat social demò-
crata que el Partit Socialista Europeu i l’Esquerra Euro-
pea votessin en contra d’aquesta reforma i avui aquestes 
forces polítiques estan demanant un canvi en les políti-
ques públiques que l’establishment europeu està seguint, 
demanant una major expansió de l’Europa Social a què la 
Comissió Europea i el Banc Central Europeu s’oposen. 

Les ambivalències expressades per l’electorat d’es-
querra cap a la Constitució Europea a França, Holanda i 
a Luxemburg va reflectir precisament aquesta percepció 
que la manera com la Unió Europea està contribuint no 
reflecteix una sensibilitat social i demòcrata que hauria 
d’existir a l’Europa que es desitgi construir (enquestes 
mostren un rebuig a la Constitució a Suècia, Alemanya, 
Dinamarca, entre altres). Una de les forces que s’han 
oposat a aquesta expansió social de la UE ha estat preci-
sament la Tercera Via, molt popular en cercles financers 
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i empresarials influents a la Comissió Europea i al Banc 
Central Europeu. Aquestes institucions estan demanant 
ara una moderació salarial i una reducció de la despesa 
pública amb la finalitat de pal·liar l’efecte de la crisi 
econòmica, causat, en part, per les polítiques neolibe-
rals que aquestes institucions han promogut i que van 
permetre que els beneficis de les empreses financeres 
arribessin a uns nivells sense precedents en els últims 
cinquanta anys.
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La situació del socialisme
a Espanya

La socialdemocràcia espanyola ha estat la creadora de 
l’Estat del Benestar espanyol que es va desenvolupar du-
rant la primera meitat del període democràtic 1978-1993, 
i molt en particular en la segona part d’aquest període 
com a conseqüència de les mobilitzacions populars i va-
gues generals, liderades pels sindicats, que han estat les 
forces més consistents i coherents en la defensa de l’Estat 
de Benestar. 

Ara bé, aquesta expansió de l’Estat de Benestar va 
experimentar un canvi molt notable (conseqüència en 
part d’un canvi polític dintre del govern del PSOE, amb 
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sortida dels sectors d’esquerra, i promoció de sectors 
pròxims al capital financer) l’any 1993, quan el Ministre 
Pedro Solbes, aliat amb la dreta Catalana (CiU), va se-
guir unes polítiques d’austeritat molt marcades. Aquestes 
polítiques, seguides més tard per en Rato i el govern Az-
nar, han significat que el dèficit de despesa pública social 
per habitant entre Espanya i el terme mitjà de la UE-15 
augmentés un 68% (durant el període 1993-2004), amb el 
conseqüent deteriorament de les transferències i serveis 
públics (la qual cosa va crear gran nombre de vagues dels 
professionals i treballadors dels serveis públics). 

Aquestes polítiques d’austeritat responien al desig 
de transferir fons públics de les àrees socials, (disminu-
int la seva taxa de creixement), a la reducció primer i 
l’eliminació després del dèficit del pressupost de l’Estat, 
de tal manera que quan, finalment, es van equilibrar els 
comptes de l’Estat, el dèficit de la despesa pública social 
d’Espanya amb el terme mitjà de la UE-15 havia arribat a 
la seva dimensió més gran. Espanya era “un gegant eco-
nòmic” (expressió utilitzada pel president Aznar el 2003) 
amb peus socials de fang. Les escoles, les universitats, 
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la sanitat, els serveis socials, estaven entre els més subfi-
nançats en la UE-15.

Això va determinar que les esquerres i la socialde-
mocràcia fessin d’aquest dèficit social el centre de la seva 
crítica al govern Aznar a les eleccions del 2004, presen-
tant la seva proposta de correcció d’aquest dèficit com 
l’eix del seu programa electoral, comprometent-se a con-
vergir la despesa pública social per càpita d’Espanya amb 
el terme mitjà de la UE-15, convergència que tindria lloc 
en diverses legislatures. La falta d’especificitat en quant 
al nombre de legislatures no era un element clau, ja que 
el que era més important no era tant la velocitat de canvi 
sinó la direcció d’aquest canvi. El PSOE es comprometia 
a revertir la desconvergència de despesa pública social 
que havia ocorregut durant el període 1993-2004, quan 
el dèficit social d’Espanya amb la UE-15 havia anat crei-
xent. El compromís del PSOE era que anés reduint-se. 
El programa del 2004 incloïa -com a conseqüència de 
les pressions realitzades per les bases del partit- una di-
mensió social avançada. Part d’aquestes promeses s’han 
anat desenvolupant però amb un handicap enorme. I 
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és que l’equip econòmic dirigit per en Pedro Solbes al 
Ministeri i en Miguel de Sebastián i en David Taguas a 
l’oficina econòmica de la Moncloa, encaixats dins d’una 
mentalitat liberal, no han permès el suficient augment de 
la despesa pública que hagués permès convergir amb la 
despesa pública social per habitant del terme mitjà de la 
UE-15. En realitat, en Pedro Solbes havia indicat en una 
entrevista recent a El País (22.07.07) que “la mesura de 
la qual ell estava més orgullós era el fet de no haver aug-
mentat la despesa pública” i això al país que té la despesa 
pública més baixa de la UE!. El continuïsme en el libera-
lisme econòmic de l’equip econòmic del govern Zapatero 
ha obstaculitzat enormement el desenvolupament de les 
propostes socials incloses en el seu programa electoral. 
El President Zapatero, que ha liderat el govern en polí-
tiques públiques socials que han significat un augment 
clar dels drets socials, mostrant la seva vocació socialde-
mòcrata transformadora, ha estat assessorat, no obstant 
això, en temes econòmics per equips econòmics de clara 
identificació liberal que han limitat significativament el 
desenvolupament d’aquests drets. Una observació perso-
nal. M’agradaria que el President Zapatero tingués la ma-
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teixa influència internacional que l’Olaf Palme va tenir 
en el seu moment. Però el gran prestigi de l’Olaf Palme 
es devia no només a les seves polítiques progressistes in-
ternacionals (es va oposar a la guerra del Vietnam en la 
mateixa mesura que el President Zapatero es va oposar 
a la guerra de l’Iraq) sinó a les seves polítiques econò-
miques expansives i socials redistributives que van fer 
de Suècia un punt de referència mundial. Dubto que en 
Zapatero esdevingui l’Olaf Palme del nostre temps amb 
els equips econòmics dels quals s’envolta, entre els quals 
el director de la seva Oficina Econòmica, en David Ta-
guas, ha arribat fins i tot a proposar la privatització de la 
seguretat social com a Xile (Veure Navarro, V. “¿La se-
guridad social en España es inviable?” en Nou Cicle el 
color del progrés. Magazine on-line. Disponible a: www.
noucicle.org/Narticles/1620.htm. Aquests nomenaments 
han tingut com a objectiu el tranquil·litzar el capital fi-
nancer i empresarial del país. Però aquesta tranquil·litat 
s’ha aconseguit a costa d’augmentar la inseguretat de les 
bases populars que el van triar, projectant-se un incre-
ment de l’abstenció entre les classes populars. Vegi’s el 
que va ocórrer al municipi de Madrid quan un economis-
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ta liberal va liderar la candidatura socialista. L’aclapara-
dora victòria del PP no es va deure a una transferència de 
vot del PSOE al PP. En realitat, el PP només va guanyar 
709 vots més que en les últimes eleccions municipals. Va 
ser el PSOE qui va perdre 139.000 vots, la majoria dels 
quals eren vots d’una esquerra desenganyada. El desig 
electoral per atreure el que s’anomena el centre (que són 
les dretes desencantades amb el PP) està desmobilitzant 
les esquerres, la qual cosa és la pitjor estratègia electoral. 
Tal i com diversos experts de temes electorals han asse-
nyalat, les esquerres guanyen o perden a Espanya segons 
el grau d’abstenció del seu electorat.
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El socialisme a Catalunya

La socialdemocràcia a Catalunya (i incloc com a social-
democràcia no només el partit majoritari, el PSC, sinó 
també sectors importants, incloent la seva direcció, ERC 
i la totalitat d’ICV-EU) està més a l’esquerra que la so-
cialdemocràcia espanyola, i això com a conseqüència de 
la nostra pròpia història. El Pacte del Tinell, pactat pels 
tres partits: PSC, ERC i ICV-EU és el document més pro-
gressista que hi ha hagut en els últims setanta anys no 
només a Catalunya sinó també a Espanya. Les polítiques 
públiques que s’han desenvolupat durant els anys de go-
vern d’esquerres han traduït una vocació transformadora 
sense precedents en el nostre país. Un indicador d’això és 
que la despesa pública per habitant ha anat creixent molt 
més ràpidament que en els anys de govern conservador-
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liberal de CiU, responent al seu compromís que aquesta 
despesa convergís amb el terme mitjà d’aquesta despesa 
en els països i regions d’igual desenvolupament econò-
mic que Catalunya. 

Per avaluar les polítiques públiques dels governs 
d’esquerres de la Generalitat, cal conèixer l’estat de Ca-
talunya al final d’un període de trenta anys de domini 
d’un nacionalisme conservador, coalició d’una democrà-
cia cristiana més semblant a la italiana que a l’alemanya i 
un liberalisme econòmic, característic d’un partit liberal. 
El seu nacionalisme va ser un intent de mobilització mul-
ticlassista al voltant de polítiques públiques de caràcter 
classista donant suport als serveis privats (utilitzats pel 
30-35% de la població de renda superior) a costa dels 
serveis públics (utilitzats per les classes populars). El seu 
èxit es va basar en: (1) monopolitzar els símbols catalans, 
(2) un clientelisme que va arribar a tot el territori català, 
(3) una instrumentalització abusiva dels mitjans d’infor-
mació i persuasió (des de l’escola a TV3 i Catalunya Rà-
dio) i (4) aconseguir una àmplia abstenció entre les clas-
ses populars, base electoral de les esquerres (que creien 
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erròniament que aquestes eleccions no eren les seves). 
La Catalunya d’aquest nacionalisme era la Catalunya del 
establishment empresarial, financer, mediàtic i polític. El 
seu aliat de classe va ser predominantment el PP, que era 
el portaveu del nacionalisme espanyol. Això explica que 
darrera dels conflictes interterritorials que mobilitzaven 
les bases nacionalistes, hi havia una comunitat d’interes-
sos de classe que apareixien en l’aprovació de polítiques 
fiscals i econòmiques a les Corts Espanyoles que siste-
màticament van beneficiar unes classes socials a costa 
d’unes altres. No és sorprenent que els elements liberals 
de l’equip econòmic del govern socialista espanyol pre-
fereixin una aliança amb CiU a una amb els tres partits de 
l’esquerra catalana. En aquest aspecte la seva preferència 
com a aliat a les Corts de CiU sobre ERC no és, en contra 
del que s’escriu, el independentisme d’aquest (en reali-
tat Convergència s’està ja movent en aquesta direcció) 
sinó el fet que sigui un partit que, sota la direcció actual, 
és d’esquerres. CiU, que durant molts anys va governar 
amb el PP (sota el lema que “Espanya va bé i Catalunya 
va millor”), és responsable de l’enorme escassetat de re-
cursos públics a Espanya i a Catalunya, a l’haver aprovat 
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els pressupostos del govern Aznar que eren d’una gran 
austeritat de despesa pública i social. D’aquí que el gran 
repte de les esquerres sigui precisament el corregir aquest 
enorme subdesenvolupament social de Catalunya i d’Es-
panya, subdesenvolupament que implica la polarització 
de l’estat del benestar a Catalunya entre les classes pu-
dents (que utilitzen els serveis privats) i les classes popu-
lars (que utilitzen els serveis públics). El fer un Estat del 
Benestar únic, multiclassista, que tant les classes mitjanes 
com les treballadores es trobin còmodes és el gran repte 
del govern de les esquerres. En realitat, aquesta polarit-
zació existent no és bona ni per a les classes populars ni 
per a les classes pudents. Així, mentre la sanitat privada 
pot tenir major confort, tracte personal i capacitat d’elec-
ció que la pública, és ben conegut pels experts que és de 
menor qualitat de personal i d’infraestructura que la pú-
blica, la qual cosa explica que hi hagi més mortalitat en 
la sanitat privada que en la pública. El que es requereix 
és una sanitat multiclassista amb confort, tracte personal 
i capacitat d’elecció conservant la qualitat de la pública. 
Però això requereix una despesa pública molt més gran 
que l’actual. 
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Un aspecte molt positiu és que a Catalunya s’estan 
donant passos importants en aquesta direcció. Però que-
da encara molt per fer. El gran creixement de despesa 
pública exigeix un canvi molt notable de les polítiques 
desenvolupades per l’equip econòmic del govern espa-
nyol. L’estat central continuarà sent el major recaptador 
de fons públics. Per aquest motiu es requereixen econo-
mistes del govern central de persuasió keynesiana expan-
siva en lloc de liberals. No es pot desenvolupar el projec-
te socialdemòcrata amb equips econòmics liberals. O es 
canvien les persones o es canvien les polítiques. Però el 
projecte socialdemòcrata català (i el de les altres CCAA) 
queda clarament obstaculitzat per les polítiques fiscals i 
pressupostàries de caire liberal que s’han seguit aquests 
anys a nivell del govern central espanyol. 

Una altra necessitat urgent és un canvi de la cultura 
de Catalunya encara hegemonitzada per un nacionalisme 
conservador que utilitza els símbols i discursos naciona-
listes per promoure polítiques de classe. El que les es-
querres haurien de fer és construir sobre l’excel·lent his-
tòria de les esquerres catalanes que sempre han liderat la 
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lluita per la llibertat, per la justícia social i per la identitat 
catalana. Les dretes, des de Cambó fins a Pujol, sempre 
van escollir classe sobre nació quan aquesta disjuntiva 
es va presentar. Amb el lema: llibertat, amnistia i estatut 
d’autonomia, van ser les esquerres les que van defensar 
Catalunya durant la dictadura. Front el catalanisme es-
sencialista de CiU cal desenvolupar el catalanisme popu-
lar. És en aquest sentit que la recuperació de la memòria 
històrica hauria de ser la correcció de la memòria his-
tòrica que no s’ha ensenyat o mostrat en el nostre país. 
Però per això fa falta una política Gramsciana de recupe-
rar l’hegemonia cultural. I és en aquest projecte que les 
esquerres han estat excessivament moderades, temeroses 
d’enfrontar-se amb lobbies molt influents, incloent el 
corporativisme que existeix en els mitjans d’informació 
públics. Avui, paradoxalment per a un país com Catalu-
nya on la majoria de la ciutadania es considera d’esquer-
res i centre esquerra, hi ha menys veus d’esquerra en els 
mitjans d’informació (fins i tot els públics) que veus de 
dretes i centre; havent desaparegut no només la narrativa 
sinó també la ideologia d’esquerres en aquests mitjans 
d’informació. Fins i tot un diari nou que explícitament 
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es defineix d’esquerres té com a corresponsal econòmica 
una economista liberal que celebrava recentment que la 
majoria de premis Nobel d’Economia es donessin a eco-
nomistes “que s’oposessin als Governs”. 

Aquest domini conservador-liberal nacionalista dels 
mitjans d’informació a Catalunya també explica que 
els avanços reformistes del govern tot just apareguin en 
aquests mitjans. Contribuir a això és una certa modera-
ció (temerosa de conflictes amb poders establerts) que 
apareix en certs sectors del govern català, que donen una 
imatge del govern excessivament de gestió, que subva-
lora la seva clara vocació transformadora. Es requereix 
un major radicalisme tant en el seu missatge com en el 
seu projecte cultural que hauria d’estar més compromès 
del que ho està en el desenvolupament d’una hegemonia 
alternativa a la dominant conservadora.
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LA UPEC

L’11 de novembre de 2004, un grup de persones com-
promeses amb les polítiques d’esquerres i vinculades als 
àmbits social, intel·lectual, polític i acadèmic van cons-
tituir la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (la 
UPEC). Es tracta d’una iniciativa que sorgeix de la ne-
cessitat d’omplir un buit pel que fa als escenaris de debat 
plurals dels sectors progressistes a Catalunya.

La UPEC vol ser un gran espai de trobada, reflexió 
i estudi sobre aquells temes que preocupen als sectors 
socials democràtics i d’esquerres.

El programa docent de la UPEC té dues característi-
ques bàsiques:

• Contribuir al desenvolupament de la cultura demo-
cràtica d’esquerres

• Participar en l’anàlisi de les polítiques aplicades, 
des d’una perspectiva estratègica d’esquerres.

La UPEC crea un espai d’intercanvi entre ponents i 
participants que combina la reflexió i l’aprenentatge per 
tal de plantejar propostes pels reptes que té Catalunya. 



Establint, d’aquesta manera, les bases per construir una 
societat millor apostant per la transformació social. Així 
mateix, la universitat progressista contribueix a enfortir 
els mecanismes de difusió, reflexió i elaboració de la cul-
tura i les idees de les esquerres catalanes.

La principal fortalesa de la UPEC prové de la xarxa 
d’entitats i que formen part del projecte i li donen su-
port. Des del principi del projecte la base associativa de 
la UPEC ha crescut, enriquint-ne el contingut i aportant 
mirades diferents sobre la realitat.



Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya

Entitats del Consell Social que donen suport al projecte:
Acció Escolta de Catalunya 

Acció Jove - Joves de CCOO
Associació d’Estudiants Progressistes - AEP 

Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC 
Associació Catalana d’Investigacions Marxistes 

Associació Catalana per la Pau 
Avalot- Joves de la UGT de Catalunya

Casals de Joves de Catalunya 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC 

Col·lectius de Joves Comunistes - CJC-Joventut Comunista 
Comissions Obreres - CCOO 

Cooperacció 
Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya 

Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya 
Entorn SCCL 

Escola Lliure El Sol 
Esplais Catalans 

Fundació Cipriano García 
Fundació Catalunya Segle XXI 

Fundació Ferrer i Guàrdia 
Fundació Josep Comaposada 

Fundació Josep Irla 
Fundació l’Alternativa 
Fundació Pere Ardiaca 

Fundació Rafael Campalans 
Fundació Terra 

Fundació Nous Horitzons 
Joves d’Esquerra Verda – JEV 

Joventut Socialista de Catalunya 
Món-3

Moviment Laic i Progressista
SOS Racisme 

Suburbe Associació Cultural Octubre
Unió General de Treballadors – UGT








