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EL 15 M, INTERPEL·LACIÓ I REPTE 

                   Mª Dolors Oller Sala 

 

Mentre els polítics feien el seu habitual discurs d’esquena a la gent i la campanya per les 
eleccions municipals del 22 de maig es desenvolupava en la seva rutina, al marge del 
carrer, la societat civil, encapçalada per joves sense un futur clar, sortia i prenia les 
places de les principals capitals espanyoles. Començava, així, un període d’ acampades 
que en els casos de Madrid i Barcelona han durat mes d’un mes i mig, anant, contra tot 
pronòstic, molt més enllà de la “jornada de reflexió”, potser perquè la situació de greu 
deteriorament de la confiança entre representants i representats, agreujada per una crisis 
econòmica que sembla no tenir sortida, demandava a crits més debat, reflexió i 
denuncia, necessaris per a que pogués anar emergint un malestar larvat que s’ha anat 
estenent en gran part dels sectors socials des de fa dècades. 

“Indignats amb causa” 

Quan l’any passat Stéphane Hessel va publicar a França el seu petit opuscle Indigneu-
vos, no podia imaginar que la seva crida tindria tant de ressò a casa nostra. Com si d’ 
una veritable  “primavera política” es tractés,  la  presa de places de les més importants 
capitals espanyoles, entre elles la nostra emblemàtica Plaça de Catalunya, per part d’una 
gernació de gent jove - i no tant jove -, ha concitat la solidaritat de l’entorn. L’acampada 
dels indignats, posant en marxa debats i prenent decisions assembleàries, ha estat 
portada de la premsa nacional i fins i tot internacional i noticia en mitjans com TV i 
altres oberts per les noves tecnologies,  com Internet. 

Es tracta d’ un moviment incipient i embrionari, encara en construcció, de denuncia  
dels dèficits democràtics del nostre sistema, d’una força que s’ha despertat, perquè ha 
servit per canalitzar un malestar difús, latent en la societat i que ha tingut com a 
detonador la greu crisi econòmica que estem patint. La seva aparició és símptoma d’una 
disfunció greu de la vida publica per l’ obsolència del sistema de representació política: 
l’oligarquització i burocratització dels partits així com de d’utilització partidista de  les 
institucions publiques així com la seva debilitat en front les dinàmiques econòmiques 
globals han portat a una incapacitat per a donar solucions als problemes que tenim 
plantejats. I , en un context de forta crisi econòmica,  les dràstiques retallades socials 
fent pagar als menys afavorits la situació i portant a un horitzó sense futur a la joventut, 
han estat el detonant i han alimentat les mobilitzacions. La majoria de ciutadans s’han 
sentit “indignats”, compartint àmpliament les crítiques a las grans insuficiències 
democràtiques formulades pel col·lectiu de l’15 M i trobant raonables i necessàries la 
majoria de les seves propostes especifiques de canvi. Precisament aquí rau la força de 
les mobilitzacions que ens ha recordat a tots que indignar-se contra allò que és 
inacceptable, és just i legítim. 
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Els motius de la protesta son, doncs, molt reals i fa massa temps que els polítics 
semblen aliens a les preocupacions dels ciutadans i practiquen l’autisme en relació a les 
seves demandes. Per això,  ja els  primers dies d’acampada van despertar l’esperit crític 
de molts ciutadans, fins aleshores massa resignats i passius; per això també ha tornat a 
molts l’esperança. El seu ha estat un discurs constructiu, no buit i,  malgrat la radicalitat 
de les formes, molt moderat en els seus continguts:  les demandes fetes són 
perfectament assumibles pels polítics i els seus partits.  I una altra cosa remarcable: més 
enllà dels continguts explicitats pel col·lectiu dels indignats (contra l’atur i els privilegis 
de la classe política, a favor del dret a l’habitatge, als serveis públics de qualitat, al 
control de les entitats bancàries, etc), el seu valor més important consisteix en la 
superació de l’ individualisme, l’obertura a les inquietuds socials i l’ implicació amb la 
millora del col·lectiu, actituds aquestes que ens poden apropar al sentit de be comú, 
concepte que cal repensar en societats cada cop més plurals, també culturalment. La 
crisi ha ajudat a despertar el sentit de col·lectivitat i ha unit en un moviment molt 
heterogeni a persones de diferents edats i conviccions polítiques i religioses que clamen 
per un nou model de democràcia.  

Estem davant un col·lectiu que es mou des del coneixement i no des de l’ ignorància. 
Quelcom que crida l’atenció és, precisament, el nivell de molts dels debats i la qualitat 
dels anàlisis i les propostes fetes. El nucli impulsor del 15 M està integrat per persones 
que estan posant en qüestió, en major o menor mesura, el sistema econòmic establert i la 
seva lògica i ho estan fent en nom de la democràcia, conscients que els mercats son el 
major enemic de la sobirania popular, base de la mateixa. En definitiva, les 
mobilitzacions del 15 M han canalitzat l’ indignació de bona part de la societat contra 
una nova forma de despotisme que, malgrat utilitzar les eleccions,  recorda molt la vella 
màxima del despotisme il·lustrat: “tot per al poble, però sense el poble”. Més encara: 
avui es governa fent moltes vegades el contrari d’allò que es va prometre al poble per 
aconseguir el seu vot legitimador. Aquesta manca de credibilitat dels polítics i el seu 
desprestigi davant la ciutadania, ha estat el caldo de cultiu propiciatori que ha fet que el 
15 M hagi tingut el ressò que ha tingut.  

Sabedors que solament quan l’ indignació es transforma en compromís arriben a fer-se 
realitat algunes de les propostes que es defensen i que encara és massa aviat per poder 
evaluar la dimensió del fenomen, doncs no tenim encara la perspectiva necessària,  si 
que podem atrevir-nos a dir que preses en el seu conjunt les diferents facetes de les 
mobilitzacions dels indignats constitueixen un dels més valuosos i significatius 
esdeveniments de les darreres dècades. Representa l’ inici d’ una transformació social, 
cultural i política que pot ser fonamental per el país. Caldrà estar atents a la seva 
evolució i a com es canalitzin les seves actuacions de cara al futur. 

Les aportacions del 15 M 

Malgrat les seves mancances i, fins i tot, errors, aquest incipient moviment –que neix en 
un context de revolució tecnològica i fluïdesa  informativa-  porta llum i aire fresc i no 
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el podem ignorar ni la ciutadania ni els polítics, que farien bé de prestar atenció als 
indignats, donant-se per al·ludits, cosa que suposa rectificar, escoltar, reformar, debatre, 
òbviament deliberar entre ells, però també amb les organitzacions i moviments socials. 
Només així es podrà prestigiar la política, fent-la propera a les necessitats reals del 
ciutadà. Han de saber entendre el missatge: l’actuació i reivindicacions dels indignats és 
un veritable toc d’atenció als polítics. És necessari que facin autocrítica i escoltin la veu 
del carrer. Ja no valen nomes les declaracions de bones intencions. 

D’ençà que l’avenç en les tecnologies de la informació va començar a permetre la 
exposició lliure -per Internet i a través dels SMS de la telefonia mòbil-,  es va obrir la 
porta a noves formes de participació no presencial i a la possibilitat de transformacions 
socials per aquesta via. La gran plaça mundial del ciberespai creix en volum i en 
oportunitats, que contraresten, per altra part, l’ utilització d’aquestes mateixes noves 
tecnologies pel poder polític a fi de mantenir els pobles en un estat de mers espectadors, 
desimplicats de la cosa pública.  

Quan els assoliments més importants podem destacar que les mobilitzacions del 15 M: 

-Han creat una nova consciència de participació cívica i protagonisme polític entre el 
joves. Ara ja saben per pròpia experiència que poden participar en la cosa pública i 
influir en ella. I la capacitat mobilitzadora del jovent no ens ha de fer perdre de vista 
l’eco social obtingut: les manifestacions que han convocat,  sense banderes partidàries 
de cap tipus, han aplegat una part important de la societat civil, visibilitzant una  
transversalitat generacional i social remarcable.  

-Han denunciat en públic la greu pèrdua de legitimitat de les elits que ens representen i 
governen, mostrant la necessitat d’una altra manera de fer política que inclogui un 
component ètic ineludible i també d’una profunda reforma de les institucions. I no sols 
han obert a la ciutadania el debat al voltant de la qualitat ètica i democràtica del nostre 
sistema polític; s’han adreçat també als propis responsables polítics, esperonant-los a 
prendre consciencia dels reptes contemporanis que ens preocupen a tots. En aquest 
sentit, podem dir que la mobilització del 15 M ha fet molt per a difondre en la 
ciutadania els problemes del nostre sistema polític. assolint més èxit que altres 
iniciatives.  

-Han qüestionat des d’ a baix l’agenda publica espanyola i també la catalana, fins ara 
dictada des de dalt per les elits politiques i mediàtiques que monopolitzen en el seu 
exclusiu interès l’esfera publica de debat, impedint l’accés dels demés sectors de la 
societat civil. I han reclamat respecte al dret de creure que les deficiències en la 
democràcia es combaten amb més democràcia. Al aixecar la veu des de les places 
majors, han trencat el monopoli discursiu de les elits i han imposat la seva pròpia 
agenda de drets ciutadans, trencant les rutines de la democràcia representativa:  un mes i 
mig després que una tarda de diumenge es congreguessin al crit de “Democràcia real, 
ja”, les institucions comencen a reaccionar tímidament i la classe política es compromet 
a aprofundir en la regeneració democràtica. El 15M ha aconseguit accelerar lleis 
oblidades com la de transparència (per tal de fer públic, per exemple, el patrimoni dels 
diputats), reobrir el debat sobre la vivenda i avançar en la lluita contra la corrupció.  
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-Han canalitzat reivindicacions assumibles per una gran majoria, des del control als 
mercats financers a la transparència, passant per la reforma de la regulació relativa als 
desnonaments i el qüestionar que imputats en casos de corrupció formin part de les 
llistes electorals. Algunes de les propostes que han fet no només son raonables, sinó que 
també son possibles. De fet, encara que concebut com un moviment testimonial que 
pretén anar contra la dictadura dels mercats que domina els nostres dies, evidenciant que 
vivim en una democràcia de mercat no només en una economia de mercat, d’entrada,  el 
posicionament majoritari dels indignats no ha etat gens maximalista. Els seus 
protagonistes han llençat una denuncia general i han apuntat algunes sortides a les 
situacions d’injustícia flagrants i als dèficits democràtics. I de moment ha ajudat a  
elevar el llistó de les exigències ciutadanes, essent un revulsiu contra la indiferència. 

Cal tenir present que el nou paradigma polític que està emergint dóna un gran 
protagonisme als individus: tota reforma o canvi social ha de partir de l’interior de 
l’ésser humà i és la transformació individual de les consciències la que provoca la 
transformació simultània de la societat. En conseqüència, els indignats obren els debats 
a la societat i inviten a aprofundir críticament la democràcia, fent-la més participativa,  a 
fi de transformar la realitat i transformar-se al mateix temps a si mateixos. I si tenim en 
compte que la força de tot moviment polític es basa sempre en tenir raó i poder explicar-
ho, la gran novetat d’aquesta protesta és que els indignats controlen la comunicació. 
Tenen els seus propis canals d’informació a través d’Internet, al marge dels mitjans 
convencionals. És així com han pogut mobilitzar tanta gent, malgrat que una gran part 
de la premsa els era hostil. 

Així, doncs, en els moviments socials –el l’orbita dels quals situem el 15 M-  el model 
alternatiu parteix d’un mateix, que socialitzant l’acció, recolzant-se en el grup i 
treballant en xarxa, pot ajudar a modificar l’entorn i la societat, sent precisament les 
xarxes els instruments idonis per crear una consciència universal. Ara bé, si la visió del 
món del futur com un món més just, més sostenible, més savi, només pot ser global, la 
realització i les accions que contribueixen a construir-lo només poden ser locals i, per 
això, l’ importància  de recrear la democràcia des d’a baix, amb l’ implicació ciutadana 
en els nivells més propers.  I com que vivim en un món d’interdependències en el qual 
els canvis només son possibles si es donen alhora,  això implica solidaritat que pren cos 
en les xarxes, que ajuden a vincular les diferents lluites, sumant les veus de diferents 
actors. 

Una mobilització que anuncia una altra manera de fer política 

Els indignats no mostren desinterès per la cosa pública, ans al contrari, tenen com a punt 
de partença reinventar la forma de fer política. Aposten decididament per la participació 
democràtica, doncs saben que  sense participació no hi ha canvi possible. Així mateix, 
demanden a les institucions públiques mes transparència i que s’obrin a la participació 
democràtica ciutadana en els assumptes públics. Podem concloure, doncs, que les 
acampades no són una mobilització anti-política. En tot cas és apartidista. 
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Fàcilment se’ls ha titllat d’ antisistema  quan, en realitat, ens trobem amb un incipient 
moviment que expressa al mateix temps desafecció i politització perquè mostra el 
rebuig per la forma de fer política convencional mentre reivindica una genèrica 
participació popular en les decisions col·lectives a través de mesures de democràcia 
directa (assemblees decisores, referèndums) o reformistes (canvis en el sistema 
electoral).  

La teoria política distingeix entre la legitimitat d’origen i la legitimitat d’ exercici. El 
15-M té ambdues. La legitimitat d’ origen li dóna el mateix sistema democràtic que el 
moviment critica, ja que aquest empara i garanteix l’exercici de diversos drets polítics 
com ara els de reunió i manifestació, a més de la llibertat d’expressió. La legitimitat 
d’exercici se l’ha de guanyar el 15 M dia a dia, sent un col·lectiu legal, que no incorre 
en cap tipus d’il·lícit. Ara bé, el sistema democràtic pot no tenir canals o mitjans 
adequats per a tractar amb el dit col·lectiu i llavors, cal crear-los i/o habilitar-los. En 
aquest sentit, podem dir que les places són el lloc de reunió dels indignats perquè no els 
deixem entrar en el Congrés ni en el Parlaments autonòmics. I no prestar atenció a les 
seves propostes, recolzades per una amplia majoria social, és signe de miopia política. 
No es tracta d’un problema d’ordre públic sinó d’un tema de naturalesa política. I la 
classe política no es tindria que aferrar a la idea de que en democràcia només conten les 
urnes. La política és massa important per a deixar-la exclusivament en mans dels 
professionals de la política i dels tècnics. 

Ens atrevim a dir que el desprestigi de la política es dóna per haver-se confós aquesta 
amb els partits, les institucions, les organitzacions de l’estat. I avui en certa manera 
podem començar a parlar d’un “retorn de la política”, doncs estem assistint tímidament  
a l’emergència de l’acció des de la societat civil com ho demostra el fenomen del 15 M, 
amb la qual cosa aquella està recuperant el seu genuí protagonisme, fent honor a que es 
en el poble on recau la sobirania en tota organització política democràtica. Un altre món 
és possible a vegades malgrat els partits però sempre reivindicant la política com una 
eina de gestió i transformació. La democràcia no es construeix cada 4 anys. S’ha de 
construït cada dia. Per fer-ho fan falta noves maneres de fer política, nous estils i nous 
instruments que permetin canalitzar les demandes de la ciutadania per tal que els poders 
públics no sols governin pel poble, sinó també amb el poble. El bon ciutadà no és qui 
vota de tant en tant; és qui vigila permanentment i interpel·la els poders, els critica i els 
jutja. La vida democràtica depèn cada cop menys de les eleccions i més de la pressió 
ciutadana. 

En conseqüència,  podem dir que encara que els indignats manifesten estar contra els 
polítics, es tracta d’un moviment clarament  polític; volen en realitat més política, doncs 
aquesta ha estat “colonitzada” pel poder econòmic. La dinàmica del capitalisme en un 
món global ha acabat per convertir la totalitat del sistema polític en un element més del 
joc dels mercats que apareixen, així, com els majors enemics de la sobirania popular, 
que es la base de la democràcia. Del que es tracta és de repolititzar tant la societat civil 
com el propi estat en un sentit d’aprofundiment democràtic. Els indignats reclamen, en 
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el fons, una política amb capacitat per a regular millor el sistema financer, i amb més 
autoritat en virtut d’una representativitat mes genuïna. En aquest context desafecció i 
indignació pels dèficits democràtics  són en el fons les dues cares de la mateixa moneda. 

Ara bé, es tracta de reinventar la democràcia més que de la seva regeneració perquè el 
que el 15 M ha posat en marxa són formes de participació política no convencional que 
demanen una altra manera de fer política i pretenen posar les bases d’una democràcia 
d’a baix a dalt. Per això blasmen tant l’impotència com la prepotència de la política. I 
proposen una política des dels que estan a baix, en contacte directe amb la gent que 
pateix i buscant sortir al pas de les seves necessitats. La seva indignació i la seva 
protesta no ataca a la democràcia sinó que està realment buscant un nou arrelament en 
els seus valors fonamentals; la seves protestes són signe de salut democràtica, mentre 
que l’assentiment acrític no és altra cosa que símptoma de patologia social. 
 

Vers un altre model de democràcia 

Vivim un canvi d’època, de paradigma. Estem assistint a l’esgotament d’un model.La 
mobilització dels acampats no és un fenomen antisistema, sinó el reflexa d’un malestar 
més generalitzat que té unes causes molt profundes, més enllà fins i tot de la crisis 
econòmica que patim, encara que aquesta n’ha estat el detonant. I és que el sistema no 
respon a les expectatives creades: la corrupció, la mala gestió, els compromisos 
incomplerts, el distanciament de gran part de la classe política respecte de la ciutadania, 
la manca de representativitat dels partits polítics …. Però també la debilitat del poder 
polític en front del poder econòmic i del poder mediàtic que se’ns han fet 
transnacionals, el poc interès dels estats del nord per la situació que viuen els països del 
sud, la poca sostenibilitat del model davant de la greu crisis ecològica que patim… En 
altres paraules, aquest fenomen dels indignats és la punta de l’ iceberg d’un estat de 
qüestionament profund: la democràcia parlamentaria s’està demostrant limitada per 
atendre i integrar en el seu si preocupacions i anhels que tendeixen a quedar-se a les 
portes de la política institucionalitzada.  El sistema que tenim s’està quedant  “caduc” i 
“obsolet” perquè són les «elits polítiques» les que acaben decidint-ho tot. Aquesta 
democràcia –i això no és privatiu de la nostra, encara que l’espanyola té unes 
característiques i una problemàtica específiques -, unilateralment identificada amb el 
model de democràcia representativa, se’ns està quedant curt per afrontar els nous reptes 
que els procés de globalització ens planteja. I és incapaç d’expandir-se i convertir-se en 
democràcia econòmica i democràcia cultural. I els partits i sindicats tenen la seva 
responsabilitat perquè els manca la capacitat de comprendre situacions noves i 
l’emergència d’organitzacions i moviments que entenen la democràcia d’una altra 
manera, en un sentit participatiu. Podríem dir que el 15 M,  vist en aquesta clau, remarca 
la crisi de representativitat del sistema democràtic.  

Les democràcies no son realitats estàtiques; històricament es tracta dels sistemes politics 
més emancipadors. Però avui, degut a l’avenç de les noves tecnologies, aquests sistemes 
no donen resposta  adequada a les relacions entre governants i governats.  Per això, el 
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15 M no sols pretén millorar la qualitat de la nostra democràcia, sinó fer passes ver un 
nou model, més adient als nous temps.  Perquè necessitem no sols pensar en formes de 
millorar la representativitat dels partits, sinó també en dimensions de la representació 
que la farien més complexa, més capaç de recollir la autonomia, la diversitat i 
l’exigència d’equitat de les societats contemporànies i que faciliti la implicació de la 
ciutadania en la presa de decisions públiques que els afecten. Cal innovar per a trobar 
noves formes de fer política que es basin en la transparència, el rendiment de comptes i 
la participació.  Fa falta apostar per nous mecanismes que garanteixin la pluralitat i la 
igualtat, que siguin capaços de sintetitzar les aportacions de la ciutadania, que portin a 
resultats concrets, que s’apliquin a qüestions realment rellevants i dotin al poble de 
poder de decisió. Cal pensar en formes de participació flexibles, obertes i que realment 
responguin a les necessitats de la població. Internet és, des dels seus inicis, la gran 
esperança de molts a l'hora de poder participar de les decisions que ens afecten a tots. 
Les acampades d'"indignats" han tornat a reviure, en part, aquest debat, doncs pensen en 
la xarxa de xarxes com el tronc vertebrador del poder de decisió distribuït. 

Cal tenir present que les actuals societats son policèntriques, doncs no tenen un únic 
centre ni un únic vèrtex i el principi de jerarquia, propi de l’estat, ha deixat de ser el 
principi ordenador de la societat, que ha canviat radicalment i ja no obeeix a patrons 
tradicionals de simplicitat i estabilitat. I que en aquest món del canvi accelerat, la 
capacitat transformadora no sols està en l’estat i les seves institucions, en la legislació i 
l’acció de govern, sinó que va més enllà, la qual cosa implica una ampliació del 
concepte mateix de política. Per això, l’ atenció als moviments socials tindria que ser 
prioritària en la política institucional, per a poder prendre el pols de la ciutadania i 
aprofitar, edemes, la seva creativitat. I això perquè és evident la multiplicitat dels nivells 
de l’ activitat humana, tots ells llocs potencials de capacitats transformadores que no 
estem en condicions de deixar de banda doncs totes les aportacions poden ser d’utilitat. 
Tots aquests nivells caldria que poguessin actuar sinèrgica i coordinadament en benefici 
de tots.  

Des d’ aquesta perspectiva s’ha de concebre la política com un procés per ampliar la 
nostra autodeterminació comuna. I aquest principi comporta un altra: el de la 
responsabilitat personal, és a dir, l’intentar comprendre cóm cadascú pot transformar les 
seves pràctiques i les seves possibles àrees de treball i acció de manera que deixin de ser 
una forma de recolzament (encara que no sigui intencionat) de les estructures de 
dominació establertes, i es converteixin en font de solidaritat i recolzament d’altres 
lluites contra la injustícia i la dominació.  

Urgeix, doncs, l’aposta per una política que pugui fer-se de múltiples formes, des de les 
institucions i des de la societat. La lògica de la globalització ha desvirtuat l’àmbit públic 
i ha introduït en les nostres societats la desvinculació social de molts dels seus 
membres. Per això s’ha de  predicar una horitzontalitat de la política, que operi a partir 
d’una pluralitat d’ actors que tinguin la capacitat de convergir en problemes comuns i, al 
mateix temps, sense deixar d’estar arrelats en el seu propi terreny social. Des d’aquest 
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punt de vista, el 15 M es pot considerar com una aportació al sistema polític. Cal, doncs, 
reivindicar el dret a tenir veu mes enllà de les urnes. L'aval dels vots no pot servir per a 
pretendre reduir els ciutadans al silenci, a la resignació o a la impotència. Els politics 
haurien d’entendre que el vot dels ciutadans  no és un xec en blanc. 

 

La força pacífica del 15 M  

La mobilització del 15 M ha nascut sota el signe de la noviolència i ha vehiculat el 
malestar social pacíficament, cosa que no és habitual en col·lectius molt heterogenis, 
sobretot si assoleixen certa magnitud. El rebuig explícit de grups que utilitzen la 
violència com a via per a la transformació social ha estat present al llarg d’aquestes 
setmanes. I malgrat que hi ha hagut, lamentablement,  incidents violents com els del 
Parc de la Ciutadella el passat 15-J, -34 anys desprès de les primeres eleccions 
democràtiques el 15 J de 1977-, aquests fets han estat aïllats, atribuïts a grups 
minoritaris, i no permeten desautoritzar tot el col·lectiu d’ indignats que, d’altra part, 
s’ha desmarcat de la confrontació violenta. 

L’ èxit de les manifestacions pacifiques del 19 J – no hi ha precedents de mobilitzacions 
ciutadanes tan massives a Espanya i a Catalunya que hagin nascut des del carrer i la 
xarxa i no convocades des dels partits, els sindicats o les institucions-  han demostrat 
que la violència no es consubstancial als indignats i han donat nou impuls al col·lectiu 
que ha sabut reconduir adequadament els esclats de violència viscuts, davant dels quals 
els polítics han reaccionat corporativament, impermeables a la realitat, remarcant que 
son ells els únics representants de la sobirania popular, però sense abordar els 
problemes de fons que han originat tant malestar. Per això,  criminalitzar-los en el seu 
conjunt resulta fals i injust,  a més d’un error polític que mostra la miopia de la política 
convencional. 

Bo és recordar que encara que l’acció política es sustenta en la capacitat de generar 
consensos i que una bona convivència els necessita, en un món ple de tantes fractures i 
injustícies, on les ideologies imperants escamotegen i falsegen la realitat, si parlem del 
valor del consens hem de parlar també del valor del dissens, que fa sempre referència a 
un consens previ que es trenca, permetent, d’aquesta manera, que el diàleg pugui 
prosperar. La història de la humanitat està plena d’homes i dones que han trencat els 
consensos socials, polítics i ètics imperants en els seu moment.  El valor ètic del dissens 
depèn de la qualitat ètica del consens. El dissens pot entendre’s també com a recerca 
d’una cultura alternativa en front a tot procés deshumanitzador, que atenta contra la 
dignitat de qualsevol persona, en la mesura que impedeix no sols la satisfacció de les 
seves necessitats bàsiques sinó la seva plena realització en el temps que li ha tocat viure. 
I aquesta recerca, concebuda com a eina ètica per el canvi cultural i social, inclou tres 
moviments paral·lels i interrelacionats: la denúncia crítica i la mobilització activa, 
mitjançant estratègies de resistència civil; la incorporació dels signes emancipadors que 
glateixen  a l’interior del sistema en que vivim, i que permeten anar transformant-lo des 
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de dins i d’una manera progressiva; i la formulació d’un horitzó utòpic, com a projecte 
social mobilitzat, no sortit del laboratori de les teories sinó a partir de les experiències 
reals de treball que susciten processos de ruptura i de canvi. I quin dubte hi ha que les 
mobilitzacions del 15 J es veuen reflectides clarament en el primer moviment i en el fet 
que els dies d’acampada han estat una mena de “laboratori” pràctic de que un altre món 
és possible i també una altra manera de viure i una altra manera de fer política ho són.  

Una altra cosa a tenir en compte és que tot i el rebuig de la utilització de la violència 
directa, física o verbal, els mètodes noviolents no exclouen emprar la violència entesa 
aquesta en el seu sentit més pur, de resistència a la violència de les relacions socials, de 
les estructures, que és violència primera, no derivada. De fet, una línea molt prima 
separa el que és violència d’allò que no ho és. En aquest sentit, no podem perdre de 
vista que vivim en un món i una societat violents: violent es el sistema, violenta es la 
policia al reprimir, violentes sovint son les protestes que fan indispensable d’intervenció 
per restablir l’ordre públic, etc. I cal ser conscients que les lleis fetes pels nostres 
Parlaments contribueixen moltes vegades al desordre social i provoquen violència social 
(desnonaments, manca de treball, en especial per milers de joves, immigrats que veuen 
conculcat el seu dret a la lliure circulació de persones, etc.; canviar les “regles del joc” 
en moment de forta crisi, és també una altra forma de violència). És precisament en la 
lluita contra aquestes zones no democràtiques i violentes presents en el si de les nostres 
democràcies quan pren tot el seu sentit la desobediència civil i la objecció de 
consciencia i la noviolència es presenta com un mètode per a lluitar contra la injustícia 
i, en un sentit més ampli, com una estratègia de transformació de la societat. I si es té en 
compte tot això, fins i tot el “bloqueig” dels parlamentaris el 15 J , no deixant-los entrar 
al Parlament on havien de començar a debatre uns pressupostos que inclouen les 
retallades de despesa social més grans que s’han fet a Catalunya en període democràtic. 

Precisament arran dels fets del Parc de la Ciutadella, la premsa i els polítics s’han 
preguntat si es legítim el bloqueig d’un Parlament, l’ institució que representa la 
sobirania popular per antonomàsia. Després del que hem exposat, caldria veure-ho com 
una forma de “participació política” no convencional, la finalitat de la qual es cridar 
l’atenció sobre problemes prou importants com la retallada social que posen en crisi el 
propi concepte de ciutadania democràtica al agreujar la situació en que viuen moltes 
persones, abocades a l’exclusió social. En aquest sentit, és legítim que la gent es 
manifesti davant del Parlament. De fet, es tracta d’ una acció de desobediència civil 
típica dels moviments socials, que s’ha d’emmarcar en la forma de procedir d’aquests i  
cal veure-ho com a quelcom simbòlic. Com va escriure el 1970 Hanna Arendt, autora 
gens sospitosa de ser antisistema, preocupada per la deriva autoritària de les 
democràcies,  la desobediència civil sorgeix quan un nombre significatiu de ciutadans es 
convenç o bé que els canals utilitzats tradicionalment per aconseguir canvis no estan 
oberts o que a través d’ells no s’escolten ni s’atenen les seves demandes, o bé quan és el 
Govern el que unilateralment impulsa els canvis i actua d’una manera que posa en 
qüestió la legalitat i constitucionalitat de les seves accions. Perquè no hem d’oblidar que 
la desobediència civil – que pot dirigir-se contra una llei concreta o també contra tota la 
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política d’un estat-  no només és compatible amb els sistemes democràtics, sinó que 
segons estudiosos del tema, és un dels mecanismes correctius davant els perills que 
comporta la mala utilització de les majories parlamentaries quan aquestes no tenen en 
compte les conseqüències i el ressò de les seves actuacions.   

Encara que poques vegades se la relaciona amb la democràcia, la desobediència civil –
que sembla d’entrada clara en sistemes dictatorials-  és en realitat un mitjà de 
participació política i de democràcia real. Es tracta d’un acte voluntari, intencionat i 
conscient de bon ciutadà o ciutadana i persegueix un doble objectiu: no col·laborar amb 
allò que es percep com una injustícia i denunciar-la. És portada a terme per  “ciutadans 
d’alta intensitat” que, assumint les conseqüències de la seva acció i, per tant, acceptant 
el sistema de legitimitat democràtic com el més correcte per l’adopció de les decisions 
col·lectives,  denuncien el mal funcionament de les institucions a fi que aquestes puguin 
beneficiar a la societat, no als mercats. En altres paraules, qui utilitza el mitjà de la 
desobediència civil, busca transgredir els límits de tolerància que ofereix el sistema per 
a provocar canvis substancials en les estructures socials. 

La noviolència requereix compromís. No es inacció, sinó acció directa no violenta.  Es 
tracta d’una  estratègia que requereix preparació  i comportaments ètics doncs  pretén 
unir mitjans i fins en una sola direcció.  Precisament els actes de desobediència fan que 
la ciutadania es revesteixi d’una concepció ètica i moral. Al denunciar les injustícies, la 
desobediència civil enforteix la consciencia civil de les persones, contribuint, així, a l’ 
educació publica. Persegueix, per tant, un be col·lectiu. Per això, com hem esmentat, hi 
ha qui consideren que l’hàbitat natural de la desobediència civil és un sistema “altament 
civilitzat”, com seria una democràcia liberal, perquè es tracta d’un sistema polític que 
necessita el consentiment dels governats com a fonament de la seva legitimitat, i la 
tàctica de la desobediència civil consisteix precisament en mobilitzar pacíficament la 
població per a que reafirmi aquest consentiment. Vistes així les coses, els desordres del 
15 J provocats per una minora s’han de condemnar inequívocament, però no passa el 
mateix amb  l’ intent de bloqueig pacífic que estaria en la línea mencionada, encara que 
es pot qüestionar la seva oportunitat en uns moments en que cal fer pedagogia política 
que ajudi a crear massa crítica. 

Finalment, hem de tenir en compte que la noviolència renuncia a utilitzar la violència, 
però va molt mes enllà de la seva simple negació. Suposa un projecte de transformació 
radical, que va a les arrels, tant de la societat com de nosaltres mateixos. Pels no 
violents  tota reforma espiritual o social ha de partir de l’interior de l’ésser humà. I, per 
tant, la transformació individual de les consciencies és indispensable i és la que provoca 
la transformació simultània de la societat. 

Què cal que els “indignats” del 15 M tinguin present 
 
La solució a la crisi que patim no passa per l’estigmatització dels politics. Poden fer-ho 
millor o pitjor, alguns certament han caigut en la corrupció, però altres es mantenen 
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íntegres i tenen vocació de servei. No és, doncs,  que sigui igual qui guanyi en unes 
eleccions i pel que fa a la corrupció, és obvi que aquesta no és exclusiva de la classe 
política. És evident que les nostres democràcies són imperfectes, de “baixa intensitat”, i 
que la pròpia salut de la democràcia exigeix que fem tot el possible perquè el divorci 
entre representants i ciutadans vagi minvant cercant, per exemple, una relació més 
constant i articulada amb els electors via reforma de la llei electoral. Però és 
inqüestionable que hem de tenir ben present que el model de democràcia que ha quallat 
al llarg de la història ha estat el model de democràcia representativa que va suposar en 
el seu moment un pas endavant important. Per tant, en aquest marc els diputats i 
diputades encarnen la  voluntat de tots els ciutadans i ciutadanes que els han volgut 
votar. A més, en el nostre cas, la democràcia parlamentària que tenim ha costat molt 
assolir-la i és difícil que se’n facin càrrec aquells que no han conegut altra sistema. I 
encara que l’assemblea com a mètode de democràcia directa és una bona pràctica 
col·lectiva que permet exercitar la capacitat de diàleg, cosa que possibilita l’avenç en les 
propostes ciutadanes, el cert és que no representa més i millor la voluntat ciutadana que 
els diputats i diputades electes. És més, els moviments assemblearis tenen clars límits, 
especialment si cedeixen a la temptació de la radicalització, doncs llavors generen 
reaccions conservadores en contra seva. Així mateix, les assemblees son fàcilment 
manipulables, i acaben servint sovint als interessos dels grups dominants.  D’altra part, 
la democràcia directa no és cap panacea: les grans víctimes dels referèndums i de les 
iniciatives legislatives populars poden ser les minories més dèbils, i en tenim 
històricament exemples. Per això cal anar amb cautela. No podem oblidar que també en 
el poble, en la societat civil tendeixen a reproduir-se tots els vicis que afecten a la 
política institucional. I hi ha també una altra objecció ja clàssica: sembla improbable 
que la autoorganització pugui funcionar a gran escala.  

Ara bé,  encara que el Parlament  sigui la seu de la representació tant dels interessos a 
través del vot com també de la (re)presentació discursiva de la confrontació política 
davant l'opinió, això no deixa de ser en gran part, teoria. La realitat és una altra.  Els 
parlaments, buidats de funcions,  han esdevingut cambres de ressonància de les 
decisions preses sense llum i taquígrafs en altres llocs. I això indigna a molts. Per tant, 
el lema “no ens representen” és ben legítim, però compta  a qui ho apliquem: si el 
referim als  líders i partits és ben correcte, però esdevé molt més problemàtic si es 
dirigeix a les institucions, doncs cap país es pot permetre el descrèdit institucional, 
perquè les institucions són l’expressió de la seva capacitat d’autogovern democràtic i 
fer-ho fins i tot pot ser perillós, no sigui cas que faci el joc a populismes gens proclius a 
la democràcia. Fora bo ser conscients que els principis organitzatius costosament 
assolits no son irreversibles. En política res ho és. 

D’altra part, si la base del poder i de la legitimitat dels politics està en la seva 
representativitat derivada del procés electoral, com no es cansen ells mateixos de 
repetir, certament no es pot dir que no siguin mereixedors del respecte democràtic doncs 
han estat votats por un nombre determinat de ciutadans. I les generalitzacions sobre mal 
comportament en l’exercici de les seves funcions poden derivar en una clara injustícia. 
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Per això, no es pot caure en la trampa de l’antipolítica. Un altre món possible només es 
podrà construir amb la força de la majoria, quan prengui cos i predomini sobre la força 
de les minories privilegiades, dels poders obscurs. I la força de la majoria s’articula 
mitjançant la política i s’expressa i es legitima a través de la democràcia.  Una 
democràcia que cal, això sí, aprofundir perquè hi ha moltes coses que no rutllen i no 
mereixen el nom de tal. 

I és evident que molts indignats fan afirmacions categòriques que es mereixen una 
reflexió prèvia. Per exemple, del fet que el sistema tingui moltes mancances no podem 
deduir que no tinguem democràcia ni blasmar la política en general:  encara ara la 
política continua sent el sistema més efectiu per resoldre conflictes socials sense 
violència. I la democràcia, el sistema que permet una gestió pública més raonable. Cal 
dir no a un perfeccionisme lluny de tota mesura, incapaç de distingir les coses positives, 
els assoliments, i que ho voldria tirar tot a l’abocador. Això sempre dóna lloc a un  
extremisme rígid, terreny adobat per la demagògia. També algunes altres afirmacions 
del col·lectiu 15 M semblen massa simplistes, no adients a societats tan complexes com 
les actuals i, així mateix, algunes propostes poden també semblar-ho i caldria que fossin 
aprofundides; cal tenir la capacitat d’integrar o conjugar valors oposats i formes 
d’actuar de l’antic i del nou paradigma. De fet, qualsevol simplificació es sempre 
perillosa. La democràcia no depèn d’un discurs més o menys indignat, sinó de trobar els 
mecanismes adequats per a la intervenció social i política en un context de complexitat 
canviant. Les solucions, per tant, seran sempre complexes.  

Per altra part, els indignats no han de pretendre tenir el dret exclusiu a definir el que és 
un comportament democràtic, arrogant-se una representativitat que no tenen en 
exclusiva, com tampoc han de procedir d’aquesta manera els partits,  indispensables pel 
funcionament de les democràcies representatives. Caldria saber veure la democràcia 
representativa i la democràcia directa com a compatibles i, més encara, com a 
complementàries o, si es vol, contemplar la democràcia participativa com un 
aprofundiment de la representativa doncs no és altra cosa que sotmetre la pròpia 
democràcia a un procés democratitzador. Davant l’important crisi de representativitat i, 
en conseqüència, de legitimitat que tenim, la clau és saber combinar legitimitat electoral 
i legitimitat directa, provinent de la societat civil. Precisament perquè hi ha malestar, 
s’ha de fer una defensa –crítica- de la democràcia representativa i de les seves virtuts. 
No existeix cap edat d’or de la democràcia i qui s’ho pensi, no coneix prou bé la 
història. La democràcia antiga, la democràcia directa de les ciutats gregues, estava 
construïda sobre un sistema esclavista i no hi participaven les dones. Pel que fa a la 
democràcia moderna aquesta, arreu, s’ha implantat en la seva versió representativa per 
bé que en alguns estats els mecanismes de democràcia directa són importants (pensi’s 
en Suïssa). I cal recordar que el primer estat considerat de dret –el que sorgeix de les 
revolucions burgeses- es va correspondre  amb un sistema censitari i, per tant, molt poc 
representatiu, encara que en aquell context es prediqués la sobirania del Parlament i 
l’imperi de la llei i fos un pas molt important el que va del govern dels homes al govern 
de les lleis. La denigració de la democràcia formal amb desqualificacions totals no és 
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pas el camí. No és cert que no tinguem democràcia. El que tenim és una democràcia 
imperfecta per diferents causes, unes de les que en som directament responsables i que 
no son alienes a la nostra història i unes altres que van més enllà de nosaltres, doncs 
provenen de la forma en que s’està liderant el procés de globalització en el que estem 
immersos. 

Finalment, bo és recordar que els nostres politics no hi ha dubte que han d’esmenar 
errors, però això en cap cas legitima una acció violenta contra ells i el que representen. 
L’ insult fàcil és fruit de la manca de respecte i de la mala educació. Si volem ser 
respectats i escoltats hem de començar per respectar i escoltar. La reivindicació, fins i 
tot la més radical, utilitzant fórmules de desobediència civil. no està renyida amb el 
comportament cívic. 

Mirada de futur 

Aquest despertar col·lectiu de la consciencia propiciat per les mobilitzacions del 15 M 
ha generat esperança. Però per a que tot el que ha esdevingut el darrer mes i mig  no 
sigui només flor d’un dia cal que aquest incipient moviment entomi el repte de donar 
forma a les reivindicacions i extendre-les als barris, ajudant a vertebrar el teixit social i a 
canalitzar-ne les demandes, tot rebutjant sortides maximalistes i irrealitzables. Perquè 
aquestes, més que sumar esforços crearien rebuig. Tota lluita democràtica ha d’intentar 
transformar des de dins i des de fora. Del que es tracta és de  estendre a tota la societat i 
reivindicar davant els poders públics els valors de solidaritat, justícia i igualtat.   En 
aquest sentit, cal que el col·lectiu d’ indignats creixi i creï complicitats, que impliquin 
quanta més gent millor. Ha de transformar-se en quelcom mes operatiu per així ajudar a 
procurar canvis tangibles, tenint, però en compte que la indignació ha de vehicular-se 
també a través dels partits i de les institucions i que en moments de complexitat com els 
que vivim són necessàries totes les aportacions i un gran sentit de corresponsabilitat  per 
part de tots els agents socials.  I cal recordar que avui ens trobem amb la necessitat 
d’integrar lògiques contraposades doncs l’era de la globalització es també la de l’ intent 
de conjugar aspectes i processos que semblen diametralment oposats. Només si som 
capaços d’interrelacionar-los podrem avançar en un sentit de cooperació i ajudar a 
edificar una societat i un món més humans. El repte és tractar de viure-ho de forma 
equilibrada i integrada, assumint cadascú les seves contradiccions i debilitats, qüestió 
aquesta que ens remet a la persona: necessitem personalitats madures, amb capacitat de 
comprometre’s, flexibles i dialogants. La cruïlla en la que estem possibilita una 
regeneració democràtica profunda si no romanem autistes els uns dels altres. Ens calen 
ponts no muralles separadores.  

Dit d’una altra manera, avui ens són necessàries minories actives que impugnin el 
darwinisme social existent però si aquestes no saben fer pedagogia social no 
possibilitaran cap canvi. Per a que aquest arribi és necessària una massa crítica 
favorable arreu. Els canvis històrics mai s’esdevenen a causa d’un fet episòdic sinó que 
són la conseqüència d’un procés. Per això necessitem que la mobilització del 15 M 
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s’enforteixi, generi contrapoder ciutadà,  creï un nou antagonisme social basat en el 
conflicte no violent i en la proposta d’ alternatives viables. És important d’una banda ser 
realistes i demanar allò que és possible, per a no caure en el fracàs i la frustració i, per 
l’altra, alhora denunciar allò que agredeix la dignitat humana, sabent plantejar 
estratègies de pressió adequades. Cal que el col·lectiu del 15 M, incipient moviment 
social es constitueixi, com ho ha estat en els seus orígens, en llevat d’una nova 
conscienciació social i sigui capaç de construir una xarxa de confiança i mútua 
complicitat, de col·laboració, que des del respecte i la independència, ens permeti 
construir entre tots un futur possible. Per això, la necessitat de crear espais de sinergies 
amb altres plataformes i moviments, tot buscant creativament noves formes de 
participació. Potser fora bo crear tallers ciutadans per a l’elaboració de propostes 
politiques i econòmiques en els quals participin activistes i experts. Perquè no es cert 
que no hi hagin alternatives. Això és el que ens fan creure des del pensament únic 
dominant. Cal vincular militants conscienciats, de moviments i també de partits, 
economistes crítics i ciutadans que sofreixen les conseqüències de la crisi. Es així com 
podrem renovar la democràcia, construint-la participativament d’a baix a dalt. Es així 
com també s’anirà generant una altra manera de fer política, des de les bases ciutadanes 
que estan exigint que la política convencional també canviï.  

Si bé l’ absència de lideratge per a potenciar el treball de grup ha estat una de les 
característiques del 15 M  i,  per tant, el rebuig de les formes verticals de funcionament 
dels partits politics, com és propi dels moviments socials, i que això ha estat afavorit per 
les noves tecnologies, les formes d’ organització horitzontals no eliminen la necessitat 
d’un lideratge que permeti entrar en relació amb altres actors socials. Si el moviment 
vol participar en el futur del país i, per tant, vol passar de la indignació al compromís 
caldrà que analitzi i concreti les seves propostes i que emergeixi un lideratge que faciliti 
la presa de decisions. 

La mobilització del 15 M no pot acabar perquè és molt més que una expressió 
passatgera. Si el col·lectiu d’ indignats no cedeix a la temptació de la demagògia i de la 
violència i manté l’esperit cívic reivindicatiu que el va caracteritzar en el seu origen, pot 
complir un important paper cara a l’objectiu de repensar la democràcia, concebuda com 
un procés obert a noves formes de participació, per tal que realment esdevingui 
transparent a la voluntat del poble. La mútua interdependència que ens vincula, ens ho 
facilita.  

Pel que fa als polítics, bo seria que veiessin les mobilitzacions com un toc d’atenció i no 
les minimitzessin sinó que copsessin la seva fondària. No es pot sufocar o marginar els 
discrepants ni menys considerar les mobilitzacions com un problema d’ordre públic. Ni 
desqualificar-los titllant els seus plantejaments de “bonisme” quan qüestionen l’estat de 
coses existent. És poc hàbil obstinar-se a no entendre el que passa o reaccionar 
menyspreant aquells qui surten al carrer. La miopia de la classe política ha estat 
important: durant més d’un mes d'acampades pràcticament les han ignorat.  Els polítics  
han de ser conscients que la solució no es troba en un mer retoc del sistema; cal una 
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revisió a fons per tal de adequar-lo als nous temps i als nous reptes. No canviar de 
model no té res de progressista ni de millora social.  

La imatge del president de la Generalitat (i d'alguns consellers i el cap de l'oposició així 
com la Presidenta del Parlament) arribant el 15 J al Parlament de Catalunya en 
helicòpter era francament insòlita. A alguns ha fet pensar en la necessitat de saber veure 
les coses en perspectiva, no atrapats en la immediatesa. I aquest és un bon consell per a 
la classe política. Però no ho seria si la imatge de l’helicòpter transportant les màximes 
autoritats catalanes fos una mena de metàfora del que realment està passant, el divorci 
entre politics i ciutadans (els problemes estan arran de terra i els polítics se’ls miren des 
de dalt com si els fossin aliens) i no hi hagués voluntat de posar-hi remei.  

Podem caminar vers un model de vida construït col·lectivament que no sucumbeixi a l’ 
huracà del “tenir” sempre més i aposti pel “ser” més.  Podem impulsar un nou model de 
relacions, basat en la satisfacció de les necessitats bàsiques de l’esser humà, 
incompatibles amb una societat immersa en el consumisme desenfrenat, el culte al diner 
i la destrucció de recursos naturals. Podem impulsar una sobrietat en el viure i una ètica 
de la moderació i els límits. Caldria, però, que tots féssim, també els indignats que han 
participat en les mobilitzacions,  una revisió a fons de la nostra manera de viure i dels 
nostres valors per tal de veure si volem de veritat donar aquest pas. La dinàmica del 
canvi està en marxa. L’esperança és possible. “Del futur els savis en perceben allò que 
s’apropa” (Kavafis). 

 


