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Acta 04/2018-19  

Nucli Paulo Freire (dimecres 16 de gener de 2019) 

 
Assistents: , Xavier Besalú; Miquel Blanch, Josep Callís, Joan Colomer, Joan González; 

Marta Peracaula i Pere Soler i Judit Font com a convidada. 

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

 

Ordre del dia: 

1. Informacions 
2. Cercle de lectura amb Judit Font 
3. Precs i preguntes 

 
 

1. Informacions 
1.1. Premi Mestres 68. Considerant que s’ha convocat el XXIV Premi Mestres 68 i 

està obert el termini per presentar-hi propostes, en Sebas proposa que des del 
Nucli es proposi per a ser reconeguda la tasca desenvolupada: 
a)  Premi Nacional o internacional a: Pep Aparicio Guadas i el Centre de 

Formació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata de Xàtiva, 
b) Menció Honorífica a Títol Pòstum a:  Jaume Botey i Vallès 

La proposta s’accepta per unanimitat i en conseqüència es farà la presentació de manera 
oficial amb el corresponent informe valorant i justificant-ne els mèrits pels quals es creu que 
calen ser reconeguts. 
 

2. Cercle de lectura 
Es dóna la benvinguda a la Judit Font. 
Es posa en consideració i debat el text escollit per aquesta sessió corresponent a 
l’apartat: “L’emergència del feixisme societal” dins el llibre “Reinventar la democràcia” 
de Boaventura de Sousa Santos.  
S’acorda finalitzar la sessió a ¾ de 8 per tal de per poder assistir a la concentració i 
manifestació en favor de les persones que avui la policia a empresonat sense cap ordre 
judicial. 
En primer lloc la Judit agraeix el convit del Nucli i fa una breu síntesi de l’article posant 
de manifest l’existència del feixisme en les diverses formes d’organització del poder 
social especialment en l’àmbit polític i econòmic i de com, dia a dia es van intensificant 
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aquestes formes i com de manera inconscient es van consolidant dins la normalitat de 
les relacions socials. 
El debat porta a la necessitat de definir el concepte de feixisme donat que pot ser 
entès des de vessants i consideracions molt diverses si bé hi ha unanimitat en 
considerar que l’efecte del control dels monopolis econòmics en resulta un element 
cabdal. 
Es generen interrogants relacionats en el fet que cal diferenciar feixisme 
d’autoritarisme si bé aquest és una gradació vers el feixisme, donat que entre un pol 
on situar el concepte de democràcia real i en l’altre el feixisme concebut com a 
estructura governamental (feixismes del s. XX) hi ha un gradient de grisos que poden 
apropar-se o ser només algun dels molts factors que configuren el feixisme global. 
Boaventura de Sousa considera sis símptomes com a detectors del feixisme societal 
existent, els quals  es manifestats a través de l’existència de: 

 l’apartheid social entre zones salvatges i zones civilitzades  

 el feixisme de l’estat paral·lel i per tant doble forma de tractar, valorar i judicar 
segons els entorns socials o les ideològiques. 

 Feixisme para-estatal, la substitució de les prerrogatives estatals i la regulació 
social per part dels poder econòmics 

 Feixisme populista “democratització d’allò que en la societat capitalista no pot 
ser democratitzat” 

 Feixisme de la inseguretat, generar inseguretat social, econòmica, treball per 
tal d’acceptar les situacions autoritàries o d’explotació. 

 Feixisme financer de l’especulació per rendibilitzar actius que resulta complicat 
de controlar per ser d’àmbit internacional. 

 Si bé globalment s’està d’acord amb que aquesta simptomatologia es evident a la 
realitat social fa necessari diferenciar entre feixisme com a estructura de poder de 
metodologies d’acció feixista.  
Certament el capitalisme té connotacions de metodologies feixistes, es pot, doncs, 
considerar “capitalisme = feixisme?  
El repte que es planteja és cercar-ne solucions. Davant l’alternativa marxista es veu 
clar que com a forma de pensament i anàlisi pot resultar adient però que la posta en 
pràctica ha resultat, històricament, un fracàs que ha portat, també al feixisme. Es fa 
evident, per tant, que cal diferenciar entre marxisme com a corpus ideològic i 
comunisme com a forma d’aplicació política  
Si bé la democràcia que trobem en determinades estructures de govern en el món són 
democràcies imperfectes, i en conseqüència cal diferenciar de la democràcia real de la 
democràcia formal que s’utilitza sovint per emmascarar la democràcia, cal valorar la 
lluita històrica per arribar on estem ja que aquesta dicotomia resulta, també, l’element 
clau que fa replantejar i visionar com, a poc a poc, s’està tergiversant el camí de la 
democràcia. 
De fet la realitat de l’existència de formes de feixisme societat són reals i presents però 
el més important fora que aquesta presència de metodologia feixista fes analitzar per 
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què s’ha arribat aquí? Quines causes ho han propiciat?  Només sabent això es pot 
plantejar camis de recuperació democràtica que en el cas de les propostes que 
planteja l’article resulten totalment incoherents, purament teòriques i inconsistents. 
Cal actuar des de les bases socials i potenciar lo comú i en aquest cas, l’educació n’és la 
resposta imprescindible juntament amb les formes d’organització social d’àmbits 
locals. 
És lícit i democràtic establir normes coercitives sobre organitzacions més o menys 
feixistes? Cal limitar els drets dels col·lectius que ideològicament no estan d’acord amb 
els drets humans? La democràcia ha de permetre la política de l’odi? 
L’interrogant porta a posicions clarament oposades i a les que no arriben a un consens. 
Ens uns casos cal prioritzar la democràcia orgànica i per altres cal no donar joc al 
feixisme. Prohibir és signe de derrota? 
Es constata que tothom (individu o grup) des de la seva perspectiva i conceptualització 
es considera demòcrata: Com avaluar o catalogar el grau democràtic o de feixisme? 
Hi ha consens en el fet que un factor clau que permet anar inoculant les formes 
feixistes en les estructures socials resulta de la inseguretat i per això, les estructures de 
poder econòmic i polític implementen normatives que redueixen les seguretats (en el 
món laboral, dret de manifestació, llibertat d’expressió, ...) accions que avui la societat 
catalana i arreu del món occidental sofrim de manera cada vegada més intensa. 
Mostra palpable d’aquest camí en el que el feixisme s’està instal·lant en el nostre dia a 
dia. 
No s’arriba a cercar propostes i alternatives concretes per fer front a aquest repte 
social donat que l’intens debat ens fa arribar a l’hora d’haver de plegar.  
Donem les gràcies a la Judit tot convidant-la a aportar algun altre tema de debat en 
una altra ocasió. 
 

3. Precs i preguntes 
No presentant-se altres qüestions ni havent-t’hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la 
sessió a 3/4 de vuit per anar a la manifestació. 
 
 

 

PROPERA REUNIÓ:  

dimecres 20 de febrer de 2019, de 𝟐 𝟒⁄  de 7 a 𝟐 𝟒⁄  de 9 a l’Espai Paulo Freire  
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