
---- La revolucio cientijica i tecnica

Viatge al segle :xx

Us convido, amb bitlIet gratuit, a fer un viatge moral al segle xx.

Aquest segle XX, ha estat el dels grans canvis , mes grans que 'en

qualsevol epoca de la humanitat. Hi hem vist neixer el cinema, la radio, la

faldilla curta, el telefon sense fils, el cotxe per a tothom, els viatges supersonics i

espacials, la televisio, ,la canalla rebel, la sida, la TV, la informatica, i repetir-se

,com un flagell, la crueltat mes horrible dels homes, l'estupidesa mes flagrant de

molts dictadors, la guerra i la fam .

Tots pertanyem al segle XX. Un segle fins al qual mai la

Humanitat no havia vist -ho he dit abans- tants de canvis. I havien passat dos

mil anys. EI segle XX ha produit canvis incomparables ..

Entrant en materia, m'arriscaria a assenyalar quatre fenomens en el

segle que ha quedat fa poe enrere, quatre volcans decisius, que han canviat la

societat. I per sempre. Son :

-la revolucio cientifica i tecnica

-la revolucio politica i postcolonial
-la revolucio de la dona i la familia

. -la revolucio de les masses i dels joves.

Aquestes quatre sotragades han produit una transformacio

colossal. Son molt mes importants que la Pesta Negra de l'Edat Mitjana, que la

revolucio laboral de finals del XIX, que els cismes i les descobertes

geografiques. Afecten la persona humana en el seu esperit i la fan victima d'una

pressio inesquivable, els efectes de la qual son, amb tota probabilitat,

irreversibles.



II

Una mateixa revolucio amb dues vessants. Eis descobriments i les

seves aplicacions. Son consequencia dels passos realitzats al segle XIX, pero

amb mes gran incidencia immediata i mes acceleracio. No es tracta,com passava

al segle XIX, de trobar vacunes - Pasteur- crear transport -Stevenson - ollum

electrica, -Edison -, raigs X - Roentgen- sino d'intervenir alhora en el temps i

en l'espai, dominar forces ocultes de l'univers, crear superciencia i comoditats.

Per quines vies ? Vegem-ne algunes :

-per les noyes materies

- per l' electronica i robotica

- per la conquesta de l'espai
- pels transplantaments , els implantaments i la genetica.

Tota aquesta revolucio ha marcat fita perque ha creat un tipus de

persona nova, que te una relacio amb el medi envoltant que no tenia abans : es

desplaca facilment, coneix com fer anar automatismes ,
se sent cuirassada per

tot de serveis socials ...

Ara, tot s'ha de dir : tambe es un tipus huma presoner del

consumisme exagerat, embogit per la tendencia a no conservar, sino a llancar ,

victima tambe de la psicosi de novetat ( cal que tot sigui nou ), de la publicitat i

del mimetisme. Es perd el sentit de la tradicio. La libertat de crear es

contrarestada pel control que damunt el ciutada exerceix el poder, el diner, la

tecnica i la tecnologia: som espiats pels controls de l'Estat, la politica, la

Hisenda, la policia, els fitxers comercials. Ens ofeguem dins la plenitud fisica

d'un mon on no hi ha quasi res per descobrir fent dificil eilleure de projeccio

exterior iamb dificultat per trobar-Io dins de nosaltres mateixos.

No sempre mes vol dir millor. A major acces ala Universitat, mes

decreixement del valor dels titols universitaris, ames amples autopistes -

vuit,deu carrils !- mes congestio. Com mes l'individu treballa per al seu propi

millorament, mes beneficia la renda global dels amos de l'economia. Una decisio

presa a 6.000 kms , per exemple, una exclusiva informatica, una exclusiva de



distribuci6, pot afectar-nos totalment. L'augment de la fabricaci6 i del consum,

d'una forma 0 altra condueix a un increment de la inflaci6. I de les

contaminacions. Atenci6 al medi ambient? On es, de debo, aquesta atenci6?

Es va fent dificil viure en llibertat.

El segle XX va produir - i va fer madurar- unes quantes

mentalitats prodigioses, algunes de les quals enumerarem. Sense una capacitat

d'imaginar, de cercar, d'investigar, sense una paciencia infinita i un do per

trobar connexions en punts de la investigaci6 i la descoberta per on el cornu dels

mortals passariem de llarg, no es explicable el progres de la ciencia.

Malauradament ,
tambe les guerres hi contribueixen. Eis noms que esmentare

van del cientific pur al cientific practic: tots s6n necessaris.

Es diu que la persona mes important del segle XX es Albert

Einstein. La teoria de la relativitat ,
fou el cami. de fet, per explicar el m6n. Que

es l' univers ? Dones dues f6rmules matematiques ens l'expliquen.

Desenvolupar-les i desplegar-les ja omple un gavadal de pagines 0 de pissarres.

I Edison? Edison inventa la bombeta electrica i la camera

cinematografica i el fonograf

I Sigmund Freud ? Fou qui ens ensenya la importancia del

subconscient ,
i feu fer passos de gegant a la medicina de la ment, i de retruc, la

del cos i de la conducta.

Passem a un nom menys conegut pero d'importancia decisiva: Leo

Hendrik Baekeland, un belga, quimic . Des de 1904 investiga per trobar una

substancia nova per a aillants electrics ,
i arriba a aconseguir la bakelita, amb

que es fabricaren aillants, caixes d'aparells de radio, ventiladors, joiers., pintes,

manecs de ganivet,i discos dels de 78 rev. Era el primer producte fet totalment

,en laboratori, el primer plastic. Cientifics posteriors vann d�&�\ll�l��r altres
plastics ( polistire, neopren, plexiglas, vinil ( els discos long play },>n�il; teflon,

poliureta, D'aquets darrers te gracia esmentar el nylon de les rnitges, posat al

mercat el 1939. A l'inici en un dia se'n van vendre 4.000.000 de parells. El

plastic encara ha de rec6rrer molts de carnins.



El 1927 es crea la lampara que permetia transmetre imatges a

distancia : la televisi6 vindria d'aqui.

El 1926 ja tenim el primer coet amb combustible liquid, a 14 m.

d'altura. El 1930 ja havia desenvolupat pertits models supersonics. Despres,

arribariem als viatges interplanetaris .

Alexander Fleming desenvolupa la penicilina, treballant des del

1928, i d'aqui n'han derivat dotzenes d'antibiotics.

La ciencia va descobrir dins els anys 80s. el virus de la sida

desconegut ara fa cinquanta anys ,i que actualment ha matat milions de persones

Un matematic angles del servei d'espionatge ,
inventa la primera

computadora, a finals dels anys 30s. EI desenvolupamemnt de les tals maquines

, que tots coneixem, es posterior.

1940 Enrico Fermi, descobreix els neutrons lents i el 1942

aconsegueix la primera reacci6 nuclear en cadena. Un dels "pares" de la bomba

atomica, de la qual renegara.

El transistor es fabrica des del 1947

Jonas Salk troba la vacuna contra la polio e11955.

Christian Barnard fa el primer transplantament de cor e11968.

Francisc Crick i James Watson, poe despres Rosalind Franklin,

van desxifrar les bases del DNA l'acid de la vida, e11953.

El1978 fa neixer el primer bebe proveta.

Ian Wiklmut crea l' ovella Dolly el1997

Cientifics europeus i americans arriben a exposar el genoma huma.

En resum, el progres cientific .mes que en cap altre segle, ha anat,

en el XX, intimament lligat a la realitzaci6 tecnica. Per primera vegada s'han

produit materials ques semblen aconseguits per art de magia, no per

transformaci6 fisica d'un altre existent: hi ha els plastics, per exemple : se'n fan

mobles i se'n fan mitges, se'n fan vaixells i bosses de caramels. La fabricaci6 en

cadena ha menat a la robotitzaci6. Ha aparegut l'ordinador, que ha trasbalsat la

vida de la gent i de les empreses. I despres, el telefon mobil.
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Repeteixo els conceptes de canvr progres succintament

enumerats abans explicant-los unamica:

- Materies noyes ( plastics i abans el cel.luloide , el cautxu sintetic,

flexibilitat, capacitat d'admetre mot11es)
- electronica i robotica: radio ( en principi electrica, despres

electronica ) televisi6 ( consequencies per a l' oci directe i transferit -video-i com

a arxiu ); informatica ( el mateix) Consequencies per a la 11ar ( els

electrodomestics )
- l' espai ( vols, estacions planetaries ,11una, Mart )
- els transplantaments (i els implantaments ) un aspecte de la

cirurgia que es complementa amb les congelacions, els antibiotics i vacunes (

penicilina, vacunes polio, eradicaci6 de malalties) . I els primers passos del que

sera l' autentic salt endavant : la genetica.

I si voliem posar uns exemples arran de terra, esmentarem el

cinema, l' automobil i el turisme on la tecnica domina del tot l'escena .

. Podem explicar-ho amb la parabola de les quatre pantalles, que

resumiria tot el progres del segle XX , segle on la ciencia i la tecnologia van

unides:

Una pantalla gran -cinema- mes petita, -televisi6- mes petita -

ordinador personal- mes petita - telefon mobil.

Revoluciopolftica ipostcolonialisme

La liquidaci6 del colonialisme heretat del segle XIX es produeix

despres de les dues guerres del XX: 1914-18 i 1939-45.

Despres de cada una de les guerres el mapa d'Europa i del m6n

canvia : van desapareixer antics imperis ,0 imperis a l'antiga ( Austrohongares,



Rus, Alemany ) ,sorgiren nous regims -. moltes mes republiques ,
amb retroces

de monarquies - sistemes politics dictatorials desconeguts abans , com el

sovietic, 0 el xines comunista , 0 el feixisme i el nazisme, federacions noyes,

com Jugoslavia ...

Tambe s'ha anat liquidant al llarg del segle XX el colonialisme

antic ,muntat per paisos desenvolupats sobre i contra parses subdesenvolupats.

Quines eren les bases dels imperis colonials ?:

Domini d'espais mundials

Pacte colonial sobre primeres materies.

EI domini d'espais mundials comportava tambe el de les rutes:

durant segles Gibraltar i Malta., en mans britaniques, estabIien una superioritat

estrategica al Mediterra, per exemple .

El canal de Suez representava que les materies primeres d'Orient

arribessin a Europa, el te en primer terme, el cote i les especies en segon.; un

altre exemple.

EI pacte colonial era ,ras curt, el domini economic de la

metropoli damunt .de la colonia. Ocupat un territori, per la violencia

generalment, establerta una administracio colonial, les primeres materies

extretes eren transportades a la metropoli - EI Regne Unit, Franca, Espanya

,etc-i transformades : despres la resultant era venuda a tot el mon i la colonia

era obIigada a comprar-ne tambe. EI coto en fou un exemple clarissim . Que Ii

quedava a la colonia? Nomes I'extraccio, l'activitat primaria - fosfats, petroli,

plata, or, fusta, diamants.

Van venir les revoltes colonials , els pobles sotmesos es van

cansar, 0 van aprofitar les guerres mundials fetes per la potencia dominant, a

favor de la qual ells havien hagut de lluitar, per emancipar-se despres, a traves

de processos politics 0 de guerres post-colonials: Vietnam, Algeria, els parses

de I'Africa Negra: Uganda, Sudafrica, Kenya, Eritrea ....

El mapa del mon va canviar : la primera guerra - dita Europea - va

produir : el Proxim Orient, creat artificialment per Anglaterra i Franca ; les



UN APENDIX PER A L'ART

noyes nacions europees sorgides principalment de la descomposici6 de l'Imperi

austrohongares ; i despres de la Revoluci6 Russa, la federaci6 de pobles

coneguda com Uni6 Sovietica.

La segona guerra Mundial 1939-1945 va descolonitzar - almenys

sobre el paper- els pobles de l'Africa, de l'Asia proxima i de l'Extrem Orient

pero va donar origen a infinitat de petites guerres i revolucions locals que

encara duren vergonyosament - Mocambic, Sudan, Etiopia, Somalia, Congo,

Uganda, PakistanlIndia i, sobretot, el conflicte Israel-Palestina. I Irak!! AI

darrere hi ha interessos economics i estrategics que mantenen el comerc

d'armes.

Actualment, molts conflictes politics a l'interior dels parses encara

poden fer canviar els mapes. Pero n'hi ha un, de mapa, que ni tots els avencos

cientifics ni politics no ha resolt,per a vergonya de tots: el mapa de la fam.

L'art i la literatura enb el segle XX tambe van canviar. Ens haviem mogut des

de feia dos mil anys sota parametres de realisme, sentimentalisme, i poques

aventures de fons, potser de forma, perque les tecniques demanen modificacions

i alguns creadors les percebien molt vivament. En tot cas, alguns preceeents de

creadors d'abans del segle XX que, nomes en unes poques obres, i tal vegada

per casualitat, prefiguraven tendencies que despres serien fenomens reconeguts :

El Greco amb l'allargament de les figures, algun tret impressionista en el darrer

Velazquez, perc tambe molts segles enrere, l'expressionisme tan sintetitzat de

les pintures rupestres. Aquests trets rupturistes 0 diferents dels corrents

establerts des de l'antiguitat foren mes perceptibles en la pintura que no en la

literatura. La literatura si que va modificar-se dins el segle XX en bona mesura

tant com la pintura 0 l'arquitectura : en literatura aparici6 del monoleg interior (

James Joyce, William Faulkner), establiment dels diversos narradors 0 punts de

vista, (pedrolo, els sudamericans, ) sorgiment de la poesia concreta ( Guillem

Viladot, el corrent brasiler)... En pintura el fauvisme, el cubisme,



La revoluci6 familiar: la dona

l'expressionisme, el cmema d'avantguarda, l'arquitectura funcional, el

minimalisme, I' hiperrealisme, els happenings; en musica la consolidaci6 del jazz

paral.lel al dodecafonisme, l'aparici6 del rock, de la musica tecno, maquina, etc

etc.

De tot aixo el mes rellevant potser es I'aparici6 del cinema, un art nou que

ajunta temps i espai , cosa que cap altra art no havia fet abans : la que mes s'hi

acostava era el ballet. En :6., que ara tenim de tot i ben barrejat.

Cal comencar, en aquest tema, per una a:firmaci6 : la rebel.li6 de la

dona , si volieu el moviment de la dona, es la mes profunda revoluci6 que ha

sofert la humanitat des que rhome deixa de cacar bisons deu mil anys enrere.

La rebel.li6 de la dona afecta la societat, -si no no f6ra una

revoluci6-, pero tambe regira el ser mes intim i les relacions a nivell de parella.

Per altra banda, aquesta rebel.lio no s'enten sense la presencia de rhome, que

en aquest cas fa de mirall i de muralla ,
sovint de paret sorda . I tot coincideix

amb conceptes nous de familia.

Diriem encara mes a l'hora d'incrementar la qualificaci6 d'aquesta

revoluci6 femenina: es una revoluci6 tipica, perque ofereix components

socials, etics, economico-politics i presenta dialectiques generacionals..

Aspectes socials : a) dinamica local, per tal com la dona per

primera vegada a la historia i massivament, surt de casa per treballar fora, en el

mes ampli sentit de la paraula : es desenganxa temporalment de la lIar. Es

totalment i personalment visible en els diversos escenaris de la vida social, no

pas com a consort, sin6 com a protagonista. Unes decades enrere, aixo no es



produia i,fins a cert punt la dona .genericament, era aquell esser una mica
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mvisi e,. rec os, n ns paisos aquesta con lClO e a ona es mante l

estableix el contrast.

b) dinamica d'iniciatives. La sortida de casa

per treballar fora es va produir en un principi en un context de subsidiarietat, les

tasques eren inferiors en qualificacio a les de l'home; ara la dona ha deixat la

passivitat tradicional transplantada origjnariament ales primeres tasques

assalariades, per empredre iniciatives diverses, laborals, academiques i socials .

Aixo ha hagut d'anar acompanyat d'una lluita, aillarg de la qualles historiques

protestes de fons i de forma arribaven a nivells de violencia. Les dones

sufragistes foren el primer exemple de rebel.lio violenta en l'exigencia d'un dret

, el de vot, ivan produir victimes mortals i tot.
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Aspectes econorrllco-politics : la lluita mes dura s'ha tingut i

es te per accedir a un igual tracte salarial - que fins ara no es d6na. Tot amb

tot, el signe positiu ha estat ,pel cap baix
, l'assoliment d'un salari, que si be

majorment es destina a incrementar els ingressos de la liar, en moltes aLtres
,

ocasions reforca exclusivament el patrimoni personal de la dona, i dibuixa una

independencia economica ,base de la independencia t;l�i esgla6 per al

respecte. La dona fadrina, casada, vidua 0 separada ha aconseguit , pel sol fet
de guanyar-se la vida, estatut de ciutadana.

En el cami d'aquests assoliments s'ha forcat un<arectificaci6 de

legislacions que prenien en esguard ,en els esquemes anteriors, una unica

economia casolana ( en podriem dir la sacraclitzaci6 de l'home guanyapa ) ;

avui dia cada cop es mes frequent la separaci6 de bens ..

Wi! hem csiiIcatat dlltuimwost : es produeix el refus de la

secundaritzaci6 professional: l'ambici6 antiga ,vigent encara en alguns estrats

,d'esdevenir telefonista, infermera, secretaria, �ZM>t!'g:5 , se substitueix per

I' ambicio de qualsevol professi6. L' estadi seguent, doncs, ha estat eL

d' arquitecta, directora general, advocada, metgessa : el tercer estadi es encara

en les beceroles ,car s6n poques les dones cap de govern, rninistres de grans

ministeris, Premis Nobel, tot i que en aquest aspecte el canvi comenca a ser

considerable, cami iniciat en eLs paisos del nord d'Europa. Per aLtra banda, la

societat rete encara imatges secundaritzades : hom blasma els mitjans de

comunicaci6, que utilitzen la imatge de la dona per paralitzar la seva condici6

progressiva i vendre'n una imatge precisament secundaria, si no servil i /0

frivola.

Aspectres etics . La revolta femenina no s'ha manifestat amb

violencia, pero si en constancia i nervi; si les condicions socials immediates,

familia, barri, ciutat, comuni6 religiosa, hi ajuden un xic, tenim els plantejaments

a favor . Si la societat on viu la dona es retrograda -i no nomes en paisos

retardats , perque alguns aspectes eclesials dels paisos occidentals no consideren

( aixi de fort) la dona -elles ho tenen mes cru.



L'home mes modern, mes actual, comenca tot just a canviar en la

consideracio de la dona com a esser que conviu amb ell pen) al qual cal fer

costat en tot. La dona va estar durant segles i segles sotmesa a una situaci6

d'immobilisme provinent de la desaparicio de l'escamot cacador - paleolitic - i

el naixement de la civilitzaci6 sedentaria , els poblats. Llavors van tonstruir la

cabana i a la dona li van dir els homes : no et caldra sortir a, cacar, sortirem

nosaltres . Tu tens aquest espai propi on cuinaras i criaras els fills. Estct;.ras mes

comoda. Al cap de poe li digueren la reina de la casa. Pero una reina que tenia

uns horitzons limitats, de vegades acceptats per ra6 de la tradici6 creada i el

conservadorisme dels credos religiosos. La Biblia no va ser gaire justa amb la

dona, i s'hi llegeixen coses ben fortes i de mal pair..
Aixo va ser molt profitos per a\ ,l'home: en un sainet castella un

dels protagonistes presentava la muller a uns altres personatges dient : ffaqui,la
que em renta la roba? La dona casada, la cama trencada i a casal diu la dita.

Sortir massa al carrer era mal vist : tenir opinions propies un atreviment molt

gros, La dona podia tacar-se la reputacio mes facilment que l'home : un autor

� �

frances deia : es que l'home no en te de reputaci6, la dona S1. En canvi era

valorada una dona pietosa, reclosa en un m6n personal, misteri6s i sens dubte

reprimit.
Durant el segle XX es va trencar el tabu de la immobilitat i

enquistament femenins: van desapareixer algunes noses fisiques : la faldilla i el

cabell llargs, i va apareixer una mobilitat superior no coneguda abans :.1' esport,

un concepte de la higiene i de la moda diferents, l'assistencia a l'escola ( que

per ales dones es cosa de fa quatre dies ) el fet de sortir sola de casa - fixeu

vos el contrast amb els musulmans- i viatjar tambe sola .. .i l'adhesi6 als

anticonceptius. AI mateix temps una maduraci6 mental avancada ;
mes

.JUA:;:.� i.
coneixements, dones molt joves en tasques de responsabilitat, una participaci6

en accions i llocs socials i politics, que es va produir abans en paisos del nord,

pero que ara ho envaeix tot. Falta encara una mes gran assumpci6 de tasques

economiques i politiques- Presidentes de Banes, Ministres de Finances, -pero

l'ec.onomia i .la politica tambe esta essent conquerida. Fixem-nos en el nostre



entom immediat ,
i la irrupci6 femenina en la vida publica, politica i empresarial

dels darrers quaranta anys.

L'home continua resistint-se a cedir poder, perc n'ha cedit, i en

cedira mes ,
caldra que s'acostumi a una presencia igualitaria, a un enfocament

dels temes des de la perspectiva de persones, no pas destriant sempre homes i

dones : encara hi ha pobles on homes i dones seuen en dos costats separats a

l'esglesia, i en se un,almenys, on hi havia dues portes d'entrada al temple, per

sexes. L'educaci6 compartida, mixta, tambe es recent, es un dels senyals prou

clars del canvi.

Biologicament es mantidran per raons elementals, les diferencies,

pero les funcions es llimaran i acostaran : el pare entra avui mes en l' educaci6

del nado, es menys prepotent, i possiblement estem assistint a l'esborrament del

concepte de masculinitat igual a potencia , forca, seguretat, presa de decisions.

Diuen els metges que la vida modema, particularment urbana, ha debilitat la

virilitat
"
en alguns sectors la minva de forca sexual en els homes es significativa.

La sensihilitat pel detall, La finesa i La delicadesa, en canvi, augmenten, i ja no

son vistes com estigmes per un bar6 dominant i muscul6s, sin6 com

enriquiment de la personalitat, molt benvinguda per la companya i garantia

d'una vida en cornu mes harmonica. No es que s'hagi avancat gaire, nomes unes

passes, pero el canvi hi es : sobretot el canvi de mentalitat de La dona; que ha

arrossegat .almenys una mica; el canvi de perspectiva de l'home.



La revoluci6 de les masses: els joves
La irrupci6 de la massa, com la rep la familia, i els fills .

Estern. en un temps de masses: ho va desvelar l'any 1930 el filosof

Ortega y Gasset en el seu llibre La rebelion de las massas,

La massa es deixa veure, uniforme, igual a tot arreu : prenent el

metro, anant als estadis, omplint les platges, els hipermerc:ts,�s grans

concerts a l' aire lliure. Es veu, es toea, Era inevitable des de finals del segle

XIX i durant tot el vint amb l'emigraci6 ales grans ciutats ,
les aglomeracions

urbanes, la producci6 industrial creadora del proletariat. Es deixa veure, dones,

per aquest motiu fisic, pero tambe ha creat un pensament massiu, §illLque per

dintre es massa t acumulaci6 d'individus desindividuats; te els mateixos gustos,.

� consumeix identic menjar rapid, visita en ramats aHD que esta de moda ... I que

s 'ha enrasat es manifesta tambe en el mon del dia a dia: te identics

electrodomestics, mira els mateixos programes de TV -perque ja els hi fan a

mida - pren model dels models que li son presentats i oferts sabent que es

consumidora facil; i.JU-- ""� � cJ <A<� / -t� /1t..�
Aquest es un fenomen que s'ha aguditzat a darreries del segle

XX, el qual, felicment, ha suprimit les diferencies socials en gran part, s'ha de

reconeixer, pero que ho ha fet tan de pressa que no hi ha hagut temps de salvar

del naufragi ni un poe de gustos refinats a benefici de tots ; ens hem enrasat per

baix . De vegades ens adonem que no pensem de forma individual, sin6 que ens

apuntem a pensar com a components de la massa, i com si aquesta massa fos un

gran, enorme monstre,

EI fenomen de la constituci6 de les masses amb consciencia

d'esser-ho va iniciar-se amb moviments politics del tipus comunisme i feixisme ,

bastant paral.lels en el temps - 1917 el primer, 1922 el segon-, de signe

nacionalista aquest darter, de signe internacionalista el primer. El nazisme

vindria deu anys despres i adquiriria virulencia el1933. Aquest moviments de

fons socialista van crear un enrasament : grans manifestacions, aplegaments,



· -

;': quedaven molts mals del regim massificador. Els regims

enrolaments en partits , practica col.lectiva de l'esport, i dinamica expansiva,

imperialista ( Una giornata particolare de Scola, 0 L 'Ou de la Serp, de

Bergman): la creaci6 de l'URSS representa l'imperi cap a l'est: les republiques

caucasiques, ·0 del Mitja Orient i Siberia, paisos que tambe eren de masses � i

pobres. Despres el comunisme va penetrar en paisos facils de massificar, com

Cuba 0 Xina, on de debo convenia destruir una oligarquia dominant. Italia

volgue crear el nou imperi roma , i nomes s'expandi per Albania i per Abisinia (

avui Etiopia), temporalment. Ar� va massificar, almenys en la crosta, Italia, un.

els paisos mes dificils de massificar. L'Alemanya hitleriana va cometre l'error de

voler expansionar-se per Europa, i crear una massa europea de subdits; a la

llarga, quan estigue debilitada ella i tot Europa, van venir els EEUU ivan

demostrar que es pot colonitzar el mes vell continent. de forma comerciaL..al

servei de la massa,doncs.

Eis tres regims totalitaris van acabar de sobte : Musssolini penjat

cap per avall,. Hitler mort violentament at seu bunker, i de la U .Sovietica un

primer ministre va decretar-ne la mort des del despatx.

A la desaparici6 de tots aquests regims es va produir una ruptura.

Com, amb mes 0 menys violencia, se n'havia produit el naixement. De tant abus

de prohibir, es passa a prohibit prohibit. Un imitador del feixisme ,.
el general

Franco, va morir al llit i l'Estat va anar a la transici6, no ala ruptura, cosa que

les generacions futures no m'estranyaria que lamentessin.

Una ruptura ,
en aquests casos, hauria de ser inevitable; � \1\.0 ItlI f-ov..

totalitaris - aqui tambe - havien implantat el joe de les masses, l'individu es

pretenia nomes un numero. Paral.lelament les generacions nascudes 0

assirnilades dins aquests sistemes acabaven tenint mentalitat de massa ,
sense

educacio selectiva; aixi ,. hem vist com a la liquidacio de l'antigaUni6 Sovietica

molta gent no sabia que fer, mancava d'iniciativa, i enyorava aquella tutela de l'

Estat que caracteritza les dictadures ,
es a dir, l'Estat es el pare i la mare i la

dida.



Fora dels regims totalitaris , pero, els imperis economics

particulars, del capitalisme, molts d'ells nascuts de la imitaci6 del mode de vida

america, tambe impulsaven i impulsen una mentalitat acomodaticia , de massa,

grisa i. .a l'empara del creixent benestar economic, ( a partir d'un determinat

nivell ) consumista. El benefici de les millores socials
,
entre elles la gran,

conquesta de les seguretats mediques i de pensions, es per altra banda un factor

que afavoreix el consumisme i la manca de critica ; tenim molts d'avantatges

aqui i ara,. i per tant no cal ·afinar_ Aquest afinar es .sempre, privilegi de

l'individu, un individu que ja des de meitat del segle XX la propaganda

comercial i general volia afalagar dient-li que era el princep hereu del mon , amb

frases com" un paradis pera tu" ,

" tingues el millor cotxe
"

( sempre adrecant

se a un individu) "tu decideixes",
"

experimenta un plaer que et fad sentir

plenament tu mateixia," pero que en realitat era reduit a massa, al que jo he

qualificat de vegades com pasta de fonnigues. De la massiva alfabetitzaci6, es

passa a una fluixa educaci6, a una explosi6 de la moda, de l'espectacle massiu.

o sigui que, adrecant-se aparentment a la persona; de fet reclamen la dimissio

de la persona, que tothom aspiri al mateix, que tingui aixo i allo, no que sigui.

Es un dels trets distintius de la globalitzaci6, que te una primera causa en la

substituci6 del poder politic per l'economic. Una gran Corporac.io d'Estalvi,

un Bane, pot tenir mes poder que un govern, Un, sindieat als BE UU pot fer

trontollar el President. Avui die no hi poder politic: hi ha poder economic.

L'educaci6 .l'ensenyament per a tothom, ha conduit a molts

d' estudis inacabats, a la pretensi6 de tenir titol superior per part de moltes

persones sense prou intel.ligencia 0 disciplina d'estudi - les coses son,com son, i

els tupins tenen una determinada capacitat i no mes - i a un preocupant fracas

escolar ; arreu del m6n. Pero, es dar, a tu, a mi ens han dit que, com a

individu, s6c el mes ben plantat i el rnes llest , no hi ha propaganda que no ho

afirmi �
tine una intel.ligencia de primera i un cos Danone, Quan m'adono que

aixo no es aixi, i que no passare de gris formiga, em rebel.lo, i apel.lo a la

massa, dins la qual em sento segur. 10, com a individu, dimiteixo de .la meva

condicio de persona singular, accepto de dissoldre'm en la massa i em redueixo



a plural . Em dilueixo en la massa. En el cas extrem potser anire a rompre

aparadors amb la cara tapada per un mocador, 0 recorrere els carrers a

velocitat suicida i la radio a tot volum , 0 embrutare parets, destrossare jardins

i molestare taut com padre els altres. Perque tot i estar COnIDS amh la massa, en

el fons s6c un orgull6s individualista, i, sovint, frego el fracas. Pero ni- que em

cregui un individu, . s6c nomes part de la massa, i aquest fracas ,personal i

escolar, que es reprodueix en gran escala a.ilet arreu de l'ample m6n, creuen

alguns futurolegs que preparara la vinguda de moltes dictadures i de molta
..

violencia. Els joves universitaris de 1966 a Califacnia i de 1968 a Paris van

dictaminar fora l'autoritat, fern l'amor i'YO la guerra, prohibit prohibir ...

La massa ha envait el m6n . I l'ha envait de mal gust, de soroll,

d'imposicio d'uns determinats models per la via violenta; un concert a qualsevol

localitat pot ser una tortura auditiva per als veins. Les finestres obertes amb

musica eixordadora omplen les nits , Hi ha molts individus que circulen amb les

motos sense silenciador 0 amb la radio del cotxe eixordant .. Molts dies no pots

triar cap programa de TV perque tots s'assemblen com els formatgets en

porcions. I poca gent cedeix el pas a l'altre pel carrer, 0 demana perd6 si et

clava un cop de colze. I aquesta persona desconsiderada agafa l'avi6 0 el tren

de gran velocitat ,
com tothom, i fa turisme i porta una camera digital a la rna.

D'on ha vingut aquesta pesta de la massa ? Ha vingut del

permissisme i del consumisme ,
d'un benestar nomes material que, tot i ser un

. benefici, no ha arribat a.crear un culte a la sensibilitat . A tot arreu, aqui mateix

,veiem cada dia algun exemple de molt mala educaci6 , de mal sentit de la

convivencia, de refus de normes es crites i no escrites, que no fa taut temps eren

tingudes en compte. I es preocupant que les families, si veuen destruida l'antiga

cohesio, no siguin capaces de contenir i reconduir el comportament dels joves,

massificats al seu tom.

La immigracio massiva - es a dir, en massa - no afavorira cap

mena de refinament. AI contrari ,
creara un subproletariat de masses de perfil

diferent i nomes s'integrara en el consum de TV i begudes imposades per la

publicitat. Aixi no passaran a nosaltres les virtuts seves, perque ells les hauran



oblidat i en canvi amb gran llestesa hauran adquirit els vicis de la nostra massa.

No s'ha mantingut el nucli familiar estable, l'antiga colla compacta, l'autoritat

ha anat cedint dins aquest ambit familiar i hem acabat comprovant un canvi de

Ies actituds intimes 0 declarades de l'individu envers. les normes morals, una

substituci6 de les valors consagrades per d'altres de noyes i mes comodes, i un

refus de f6rmules per part tant els joves com els seus pares . I tot aixo dins el

segle XX.

Els elements joves, estan, segons els paisos, abandonats (ill m6n)

o be mimats, consentits, exalcats (paisos desenvolupats).

Ara, tante{tns com els altres se senten massa, una massa que es la

seva, on es troben be, i nomes dins aquesta especifica massa,i per aixo

s.'enfi:onten ales generacions mes grans __ En els paisos d'economia afluent el

nen i el jove s6n avui el centre del m6n. EI mite de la jovenesa envaeix la

consciencia col.lectiva, i la publicitat atia el foe, Per crear una imatge mes

desorientadora, es cert que alguns executius, artistes, ho s6n dins una edat ben

jove. Pen) souminoria j. la immensa maioria no destaca i es refugia en la massa _

S'arriba, avui ,
i els mestres en donen testimoni, al fet que a les classes cap nen

ni cap nena no vol destacar. La personalitat, la capacitat d'estudi, s'amaguen.

Les materies han baixat de nivell , el mestre ha de rebaixar els programes,

s.embla com si la mainada ho volgues tot facil, tot resolt amb un clic de tecla,

Aixo mena a desitjar despres trobar feina en un amen jesus, i a voler triar un Hoc

.de treball que no sigui massa pesat - tots ho s6n si hi anem sense ganes. Als

hotels i restaurants els costa de trobar gent que vulgui treballar els caps de

s.etmana .Hi ha un tipus. de pers.ona jove, fins adolescent, que pensa que la

societat no li d6na, prou sortides, no te el recurs d'anar a buscar or a

California; i com es possible que una societat que ha exalcat la joventut no li

doni prou sortides ? Llavors el jove es rebel.la contra les persones que

dirig.eixen aquest m6n que no s.olen s.er "dels seus". Ja s.'ha rebel.lat contra la

familia, i ara contra tot sistema, que identifica sense reflexi6 amb multiestatals

del comerc, de I'alimentaci6, dels cotxes ... Hem vist moltes revoltes estudiantils

i de joves desvagats, protestes. d'ocupes, creacio de reductes de vida mes 0



Estimat segle xx : heus aci el que ens has deixat : un

extraordinari progres tecnic i cientific, un m6n geograficament a l' abast de la

rna, una consciencia individual debilitada a benefici de la massificaci6, una

moral vacil.lant com la flama d'una candela, i malgrat tot l'afirmaci6 intima que

hi ha un futur
, que tenim exemples com Gandhi, Martin Luther King, Alexander

Fleming, Joan XXIII, la monja de Calcuta, Vicenc Ferrer, Pere Casaldaliga. De

fet, el futur mes positiu no sera altre que la voluntat de fer una passa endavant

no pensant unicament en nosaltres .

Que ho puguem veure.

menys anarquista. De pnmer. es vesteixen tots identicament, amb robes

d'aquelles multiestatals que detesten, despres demanen societats igualitaries ,

demanen de prohibir el prohibir, -demanaven l'abolici6 del servei militar

emancipaci6 de la familia -alguns nomes a mitges- i llibertat sexual. A costa de

mares adolescents i d'excitants sexuals per a fer el que els seus pares han

realitzat sempre sense necessitat d'artificialitats. Tambe s'apunten a assistir als

propis espectacles -les grans concentracions en enormes descampats i

allotjaments en tendes de campanya patint greus incomoditats per asistir durant

hores dies i nits a ininterromputs concerts � 088f611s aUh8M@Mi8ill iW'1I3iliiwill

,eixordadors. Aixo tambe es massificaci6 i no poc sovint manipulaci6 per part

de les cases de discos.

Sigui com sigui ,
ells han contribuit a canviar forca trets de la

societat, que, despres del maig frances del 1968, de les revoltes universitaries i

del fenomen neoanarquista,tot dins el segle xx, no sera mai mes el que fou al

principi d'aquell segle tan proper encara. A costa de la indisciplina social, i del

derrocament del principi d'autoritat . El segle XX va crear tot de lleis que

rarament es compleixen be. Dins aquest magma calent la massa es troba

esqueixada entre dues forces incrementades darrerament : el neocapitalisme

ferotge iamb l'exclusiva consciencia del guany, que li promet avantatges

materials, i el perill de la globalitzaci6 , que destrueix tant el medi com la

persona.


