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EL MAIg dEL 68

Fa dies que volia escriure’t aquesta carta, però cada vegada 
que m’hi posava em costava de trobar el to i les paraules. 
Aquests dies que se celebra el cinquantè aniversari del Maig 
del 68, m’he adonat que, mentre els estudiants es revoltaven 
a París, tant tu com jo érem a la panxa de la nostra mare.

Aquest any farem cinquanta anys. Tant de bo puguis 
sortir ben aviat per celebrar-ho en llibertat amb els teus! 
Encara recordo l’estiu que vam passar a Anglaterra, estudi-
ant anglès. Era el 1984, el mateix any que va morir el Xesco 
Boix. Tot un xoc per a la nostra generació. La notícia del 
seu suïcidi ens va agafar a la ciutat de York, on passàvem el 
mes de juliol fent classes amb el professor Paul Henderson.

Érem nois de quinze anys, protegits i aplicats, sor-
tíem per primera vegada a l’estranger sense els nostres 
pares, que ens havien confiat a la tutela de l’entranyable 
Francina Dinarès. Ens van repartir en famílies. A mi em 
va tocar viure a casa dels Barker, uns avis que tenien una 
noció molt estereotipada d’Espanya. Havien estat a Lloret 
de Mar, però no sabien què era Catalunya. Eren verges 
i vaig poder esplaiar-m’hi. Els Barker eren uns jubilats 
de classe treballadora que vivien en un petit apartament 
dins el recinte emmurallat de York, probablement amb 
una renda inferior a la dels meus pares, però em tenien 
per un tercermundista, i els havia de tranquil·litzar cada 
vegada que em preguntaven si a casa teníem nevera i 
màquina de rentar. Ha plogut molt des d’aleshores, hem 

avançat molt per fer coneguda la realitat catalana nord 
enllà, la marca Barcelona ens ha convertit en ciutadans 
creïbles allà on hem anat sense haver d’ensenyar creden-
cials espanyoles, i ens hem integrat en una Europa que 
crèiem civilitzada i oberta.

Vivim en una Europa que encara és filla del 68, però que 
ara es mira amb sospita tots els moviments col·lectius que 
es desmarquen dels estats. Qualsevol manifestació popular 
de seguida és titllada de populista i ficada al mateix sac. 
Ara hem vist que dins les muralles d’aquesta Europa els 
governants s’han deixat contagiar per les pors del senyor i 
la senyora Barker, i han encongit un espai polític que pen-
sàvem que no renunciaria mai a les llibertats conquerides 
després de la guerra. Quin miratge! I ara som on som. Jo 
escrivint-te aquesta carta i tu, ostatge polític, en presó pre-
ventiva a Estremera per haver declarat la independència.

A vegades em pregunto d’on surt tot aquest odi cap a 
nosaltres i fins on pot arribar. D’on ve aquest ressentiment 
gratuït, fruit de la desinformació? Penso que subjacent al 
conflicte judicial i polític, que a tu t’ha agafat de ple, hi ha un 
conflicte psicològic, alimentat per una polarització mediàtica 
desigual. I aquí estic disposat a admetre que el sofriment i 
desgast psicològic afecta gent d’una banda i l’altra. No som 
les úniques víctimes d’aquesta situació. Els Ciudadanos de 
Tortosa o de Girona que van pels carrers amb un cúter reti-
rant llaços grocs, també deuen patir a la seva manera. No 
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suporten que ens hàgim apropiat d’un color per defensar 
la nostra llibertat. No suporten que convertim la dignitat 
en tossuderia, i la nostra esperança en temeritat, la nostra 
industriositat (¡los catalanes hacen cosas!) en impaciència. No 
suporten que siguem incansablement monotemàtics, que des-
bordem contínuament els seus marcs mentals i legals. Però 
per damunt de tot, no suporten que ens hàgim apoderat del 
discurs de la bondat, això és el que els irrita més, perquè és 
una bondat desarmada, fàcil d’humiliar però indestructible. 
Nosaltres, però, no podem capitalitzar tota la bondat i hem 
d’establir llaços amb la bona gent que se sent espanyola i que 
encara no ha estat moralment intoxicada pels mitjans espa-
nyols. Serà molt difícil de trobar-nos pel camí de les idees, 
serà fútil recosir la societat catalana només amb racionalit-
zacions i diàleg. Només es podrà recuperar el to des de l’afecte 
respectuós i l’amor. Un amor que no sigui dissolució rendida 
en l’Altre en una falsa concòrdia sinó la màxima expressió de 
mútua generositat. Els polítics que no ho entenguin, acabaran 
devorats per les flames que ara atien. Des de la cultura hem 
de procurar de guarir les ferides i vetllar per la salut mental 
col·lectiva, que és tan important com la sobirania.

Aquests dies em preguntava què se n’ha fet del concep-
te de sobirania, un terme que hem substituït molt ràpida-
ment per república. Sobirania, independència o república 
són mots equivalents però no idèntics, com tampoc no ho 
són genoll, ròtula i menisc, i amb tot, cadascun d’aquestes 

paraules tenen una ressonància diferent. Genoll és la menys 
connotada. La paraula menisc, en canvi, ens genera una certa 
aprensió, perquè ens fa pensar de seguida en lesió, fractura 
i quiròfan! Al Congreso els passa el mateix amb la paraula 
república, que a banda de ser esdrúixola és probablement la 
més radical de totes, perquè subverteix l’statu quo.

Autonomia o república són paraules que fan referència 
a models de governança, però el repte més important que 
tenim a Catalunya a curt termini és la governabilitat, ame-
naçada des de Madrid i entrebancada per la fragmentació del 
nostre parlament. No en traurem res de millorar la governan-
ça dins una república si, en acabat, dins del nou marc ens és 
impossible construir majories que garanteixin la governabi-
litat. Crear un nou marc polític no garanteix la governabilitat. 
Supeditar-ho tot a la governabilitat tampoc permet avançar 
en la governança. Estem atrapats entre una cosa i l’altra.

La convalescència del Procés serà llarga, i desitjo que 
la vostra excarceració sigui el primer pas de la remun-
tada. Aquest escrit que t’envio és l’article número 1.000 
que publico a Núvol, i escriurem tots els que calguin per 
treure’t de la presó. Tu i jo som fills de la Revolució. La 
farem possible en un món lliure.

Una abraçada.

Teu, Bernat.

nÚVOL 3



4

 

El Maig del 68 
vist per un 
mil·lennista

Joan Burdeus — @JoanBurdeus
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 Per la generació nascuda a Catalunya després de 
la caiguda del mur de Berlín –com jo mateix– el 
Maig del 68 és un referent estètic en el millor 
dels casos i antipàtic en la resta. L’anglès és 
la lingua franca de la xarxa amb la qual hem 

crescut, i això fa que Nova York ens quedi infinitament 
més a prop que París.

La nostra imatge revolucionària dels 60, construïda a 
còpia de sèries i pel·lícules americanes, reconeix el festival 
de Woodstock, la Guerra del Vietnam i l’assassinat de Martin 
Luther King, mentre que Daniel Cohn-Bendit a la Sorbona, 
els articles de Jean-Paul Sartre o les vagues d’obrers de la 
Citroën ens sonen a arqueologia. A això cal afegir-hi la nostra 
relació amb els hereus locals de la revolució francesa, l’es-
querra caviar, als quals veiem com el tap generacional per 
antonomàsia, responsables de la precarietat que patim i que 
tant s’apressen a denunciar en esplendoroses exposicions, 
articles d’opinió i tuti quanta performance –tot això genero-
sament subvencionat amb els mateixos diners que tan bé ens 
anirien als mil·lennistes per mitigar els problemes que ells, 
precisament, cobren per teoritzar. Als ex-maoistes d’aquella 
dècada que encara colonitzen les institucions, els ha passat el 
mateix que al camarada Mao a la Xina d’avui: per trobar-los, 
cal buscar en els bitllets.

I no obstant això, si parem l’orella, sentirem que el males-
tar ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. La insa-
tisfacció amb la realitat del 68 és el mateix estat d’ànim que 
lliga la revolució bolxevic amb els Black Panthers, els cantau-
tors amb el punk, el 15-M amb l’1-O. En tots aquests casos, els 
ciutadans analitzen la societat fins que detecten un desajust 
entre com rutllen les coses i com haurien de rutllar i, quan 
l’error només es pot explicar per culpa d’una contradicció en 
la lògica profunda del sistema, s’obre la finestra a la revolu-
ció. I tal com expliquen els llibres d’història, les revolucions 
sempre van seguides de contrarevolucions que, a la mane-
ra hegeliana, condueixen a la síntesi dels oposats que acaba 
sublimant les dues postures i fent que la història avanci cap 
a un major grau de llibertat i coneixement. Qui pot negar els 
triomfs dels soixante-huitards, com ara l’alliberament sexu-
al, la disrupció de jerarquies o l’empoderament de la dona? 
Tan cert és que la principal ambició del 68, acabar amb el 
capitalisme, va fracassar estrepitosament, com que gaudim 
dels progressos que ells van guanyar. Com és, doncs, que el 
malestar persisteix?

El 2018 vivim una paradoxa: les desigualtats eco-
nòmiques han retrocedit fins a les mateixes xifres que 
els pitjors anys del segle XX –ens ho diu el best seller 
de Thomas Piketty– i, en canvi, al segle XXI ningú creu 
en les utopies revolucionàries que alimentaven Els estu-
diants quan, precisament, els joves francesos gaudien 
d’una afluència econòmica i d’una sensació de creixent-
ment continuat sense precedents a la història, oposada 
a l’experiència de degradació que tenim els mil·lenistes. 
Avui, tots som el que el crític cultural Slavoj Zizek ano-
mena fukuyamaistes, en referència a la controvertida tesi 
del teòric polític conservador Francis Fukuyama, que va 
manllevar la teoria –de nou, hegeliana– sobre el final de 
la història. Segons Fukuyama, després de la implosió de la 

URSS, la confrontació ideològica s’ha acabat per sempre: el 
capitalisme combinat amb la democràcia liberal ha passat a 
ser l’únic –i el millor– sistema politicoeconòmic imaginable, i 
el debat polític es redueix a notes a peu de pàgina en forma de 
petites reformes i millores. En paraules de Zizek: «avui ens és 
molt més fàcil imaginar la destrucció del món per culpa d’una 
catàstrofe ecològica provocada per nosaltres mateixos que un 
canvi substancial en el sistema econòmic que la previngui».

Si la lluita ideològica ha mort i el capitalisme segueix 
entre nosaltres, queda clar que el llegat més viu del 68 és 
l’individualisme. Pujats en la França estricta del general de 
Gaulle, els joves estudiants –igual que els californians, els 
alemanys, els txecs i tants d’altres aquell llarg i global 68–, 
van créixer sentint que un estat paternalista els oprimia. A 
ells no els mancava progrés material, sinó llibertat personal, 
i és per això que el component juvenil de la revolució no va 
acabar d’encaixar mai amb el projecte de l’esquerra clàssica 
que es vehiculava a través de partits i sindicats. Els estudi-
ants van solidaritzar-se amb els treballadors de les fàbri-
ques, però la bretxa entre els dos marcs mentals es va acabar 
imposant. I així, l’energia revolucionària dels joves va acabar 
canalitzant-se cap a l’esfera personal, aconseguint el dret a 
escoltar la música que volguessin, parlar com volguessin i 
follar amb qui volguessin. Però la cosa d’apropiar-se dels 
mitjans de producció i acabar amb la propietat privada mai 
va motivar-los de la mateixa manera: si veiem la distància 
entre els discursos marxistes i la realitat dels fets del 68, 
hem de sentenciar amb el poeta polonès Jerzy Peterkiewicz 
que «la revolució és l’opi dels intel·lectuals».

Tenim dues alternatives: escoltar el que va dir Nicolas 
Sarkozy i «liquidar l’herència del 68» o treure’n el millor 
i esmenar-ne els errors. Des de la perspectiva dels mil·le-
nistes que, a diferència dels joves del maig francès, viuen 
en condicions pitjors que les dels seus pares, l’error dels 
soixante-huitards és clar: volien fer fora l’estat de les 
consciències individuals, i ho van aconseguir. Però no 
van saber veure que les estructures de poder seguirien 
creixent al marge i adquiririen l’autonomia que exhibei-
xen avui, en un paradigma neoliberal en què cap poble 
controla els designis del poder econòmic global. La savi-
esa de Joan Fuster recordant-nos que «la política, o la 
fas o te la fan» explica perfectament les conseqüènci-
es d’aquest individualisme parit als 60. A parer meu, 
hi ha una síntesi possible: el desengany revolucionari 
va acabar expulsant l’estat del «jo», però, en realitat, 
la motivació inicial no era desempallegar-se de l’estat, 
sinó treure-se’l de sobre per posar-lo a sota; superar les 
dinàmiques tiràniques però retenir la política com una 
eina al servei de tots els individus. Els joves del 2018 
som irremeiablement individualistes i no volem renun-
ciar a les llibertats guanyades fa 50 anys, sinó tornar a 
polititzar-les: retornar a la participació política no per 
substituir una tirania per una altra, sinó per assolir una 
llibertat tant negativa com positiva, que blindi els drets 
i l’esfera personal però que no oblidi les responsabilitats 
que cada individu té amb el col·lectiu. I sempre tenir 
present Walter Benjamin quan deia que «darrere de tot 
feixisme, hi ha una revolució fracassada».
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Maig del 18?
PARÍS 
cap a unES COMPLEIxEn 50 AnYS dEL MAIg dEL 68 EnTRE 

ACTES COMMEMORATIUS, PERÒ A FRAnÇA MOLTS 
ESTUdIAnTS nO VOLEn RECORdAR-LO SInÓ éS 
REPETInT-LO. L'EnEMIC ACTUAL: EL MACROnISME

Martí Juan Gabaldón
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 ningú se li escapa que aquest maig és espe-
cial. Es compleixen 50 anys del maig del 
68. Exposicions, programes especials de 
ràdio, monogràfics, articles d’escriptors i 
filòsofs, conferències… A França tothom 

està recordant els històrics esdeveniments que van fer 
trontollar l’establishment francès ara fa mig segle. Que es 
parli tant del maig del 68 no és només protocol·lari. Molta 
gent a França desitja un canvi. D’ençà que milers de joves 
van ocupar les facultats i van irrompre als carrers ara fa 
50 anys, tot moviment de protesta a França es mesura i 
es compara amb el maig del 68. Aquest cop, però, les 
coses són diferents. Almenys per molts estudiants. El 
romanticisme del 50è aniversari i la radicalització del 
neoliberamisme promogut per Macron estan propiciant 
que molts estudiants no vulguin resignar-se a recordar 
fets del passat ni a mesurar-se amb ells, sinó a realitzar 
el seu propi maig. A les facultats i als carrers de París 
poden veure’s pintades en vermell amb proclames que 
invoquen un «Maig del 18».

Paris 8, Sorbona, Tolbiac, Nantarre, École Normal 
Superieur, Sciences Po o la Universitat de Bordeus, entre 

d’altres, han estat o són ocupades per centenars d’estudiants 
que han aconseguit paralitzar els ritmes habituals de la vida 
acadèmica i estudiantil. Gairebé cada dia tenen lloc assem-
blees o manifestacions. Algunes ocupacions no s’han pogut 
mantenir gaire temps. Alguns rectors, al·legant problemes 
de seguretat, han trucat la policia, la qual ha desallotjat les 
facultats amb nocturnitat. És el cas de Tolbiac.

A Paris 8, en canvi, el rector no gosa trucar la policia. 
No s’ho pot permetre tenint en compte la tradició con-
testatària i crítica de la universitat, fundada després dels 
esdeveniments del maig del 68 per filòsofs com Deleuze 
o Foucault. Paris 8 resta bloquejada des de fa un mes. En 
general, els cursos ordinaris o bé s’han suspès o s’han 
transformat en debats sobre la situació política actual. 
Si bé les validacions de les matèries es mantenen, no 
hi haurà exàmens: els professors han establert –sovint 
previ consens– procediments alternatius d’avaluació. De 
manera unànime, els professors de Paris 8 –com tants 
altres professors d’altres universitats– han recolzat les 
lluites dels estudiants i s’han oposat a la llei Vidal.

En una societat tan elitista com la francesa la llei Vidal 
no ha agradat gens als estudiants. En els darrers anys 
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a França hi ha hagut un increment d’estudiants que ha 
implicat que no hi hagués prou places en algunes carre-
res acadèmiques per a tots els demandants. De manera 
provisional es va optar pel tiratge a sort. Ara, en comptes 
d’aportar més recursos i augmentar el nombre de places, 
Macron ha optat perquè les universitats puguin escollir 
els seus estudiants tenint en compte els seus expedients 
acadèmics, les seves motivacions i els seus projectes aca-
dèmics i laborals. De manera generalitzada, hi ha un clar 
consens entre els alumnes: la llei castigarà els estudi-
ants de les famílies amb menys recursos i propiciarà una 
competència inaudita entre les universitats. D’ençà que 
la llei ha entrat en vigor ha trobat resistència a instituts i 
universitats. La majoria dels estudiants, però, no s’opo-
sen només a una llei concreta que consideren injusta. La 
seva protesta és més radical: s’oposen al macronisme i 
al neoliberalisme. És per això que s’han obert canals de 
comunicació amb els maquinistes en vaga així com amb 
altres actors en lluita.

Si bé les mobilitzacions d’estudiants i treballadors 
són el primer gran desafiament al govern de Macron i 
que aquestes estan adquirint una dimensió i un pes 

considerables, els moviments de protesta estan molt lluny 
de fer trontollar el govern francès. Entre els estudiants 
es discuteix sobre com fer créixer i intensificar els movi-
ments d’oposició. En assembles i seminaris es parla sobre 
quines estratègies seguir. I el debat sobre l’ús de la violèn-
cia ha entrat en escena després que els BlackBlock hagin 
fet la seva aparició en les últimes manifestacions. Els 
BlackBlock són joves estudiants que, vestits de negres, 
encaputxats, amb màscares antigàs i ulleres de busseig 
per protegir-se dels gasos lacrimògens, s’enfronten a la 
policia i destrossen el mobiliari de grans empreses mul-
tinacionals. A la manifestació unitària de l’1 de maig van 
desbordar la policia. Més de mil BlackBlock es van posi-
cionar al capdavant de la manifestació, entre la resta de 
manifestants. Al seu pas van destrossar un restaurant 
McDonald’s i van cremar un cotxe de Seat. La resposta 
de la policia va ser contundent: van llançar bombes de 
fum i gasos lacrimògens a la multitud i van detenir un 
centenar de persones. Des de fa dies s’està denunciant 
que les detencions van ser arbitràries: pel simple fet d’es-
tar en la zona on els BlackBlock van fer la seva aparició 
s’era sospitós de voler emprar la violència. L’elit cultural, 
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«El maig del 68 va ser un mes violent. Els estudiants s'oposaven, de 
manera radical, a tot un sistema social, econòmic i polític. A finals 
de mes, la societat francesa estava cansada de les manifestacions. 

no van obtenir res. El seu fracàs, però, va ser un èxit. Sense el 
maig del 68 sembla improbable que haguessin estat possible les 

lluites feministes o les lluites pels drets dels homosexuals»

mediàtica, acadèmica i política que està recordant els fets 
del 68 i que al mateix temps condemna la violència pun-
tual i controlada dels BlackBlock obliden sovint i inten-
cionadament la dimensió violenta del 68.

Efectivament, el maig del 68 va ser un mes violent. 
Més enllà d’algunes protestes i reivindicacions concre-
tes, els estudiants s’oposaven, de manera radical, a tot 
un sistema social, econòmic i polític. A finals de mes, la 
societat francesa estava cansada de les manifestacions 
dels estudiants. Una gran mobilització conversadora 
als Camps Elisis i la victòria aclaparant del partit de De 
Gaulle en unes eleccions anticipades van posar fi al movi-
ment estudiantil. Els estudiants no van obtenir res. El seu 
fracàs, però, va ser un èxit. Unes protestes que s’oposaven 
al sistema no podien sinó perdre, almenys d’entrada. Els 
efectes d’aquell esdeveniment polític es van deixar sentir, 
però, amb el temps. Sense el maig del 68 sembla impro-
bable que haguessin estat possible les lluites feministes 
o les lluites pels drets dels homosexuals.

Avui molts joves confien en un nou maig, és a dir, 
que un veritable esdeveniment polític tingui lloc, obrint, 
en el futur, un nou horitzó social i vital. Ara per ara les 

manifestacions dels estudiants estan, però, molt lluny 
d’interrompre i col·lapsar la vida quotidiana parisenca. 
Malgrat tot, en una societat travessada per l’explotació i la 
violència sistemàtica, invisible, naturalitzada i justificada 
legal i simbòlicament, el desig d’una altra vida s’apode-
ra cada dia de més gent. Res sembla indicar que un nou 
maig estigui a punt d’esclatar, però també és cert que tot 
autèntic esdeveniment polític és impredictible. Com ha 
escrit l’escriptora Annie Ernaux, «la revolució que vindrà 
ens és desconeguda. I tard o d’hora una revolució ha de 
venir –diu l’escriptora– perquè la dominació i el desig 
ardent d’una altra vida continuen».


