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"Entre 1950 i 1955 s'estima que Barcelona va deportar a més de 15.000 emigrants. 
Quiteria Ruiz Martínez, va viure aquesta experiència  l'any 1955. A l'estació, un germà 
del seu marit va intentar recollir-la, però la semblança física no va ser suficient, «tot i 
que el meu cunyat s'assemblava al meu marit, al demanar-me el llibre de família es van 
adonar que no era ell i em van portar a comissaria. Des d'allà, quan van ajuntar un grup 

de gent, ja a la nit, ens van portar a Montjuïc »"

Paco García Duarte

EL CONGLOMERAT DEL
 

LA DIGNITAT HUMANA
CAPITALISME FRONT

1.
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 Milers, milions de persones marxen lluny 
del seu entorn arreu del món. Unes ho fan sota 
falses promeses d'una vida millor; d'altres 
perquè són expulsades de les terres d'on      
obtenien el seu manteniment; unes altres per 
por i impotència davant la repressió; unes 
altres per pura subsistència davant la falta 
d'aigua i menjar; unes altres per les invasions 
militars euro-americanes, i unes altres per 
valorar els seus coneixements al mercat del 
saber i vendre el seu cervell a millor preu.

 Queden enrere les persones ancianes, 
desvalgudes, pobres de solemnitat, criatures… 
i, darrere de cada persona que emigra del seu 
lloc d'origen, hi ha una història diferent, un pen-
sament diferent, unes aspiracions diferents. Hi 
ha qui s'enfronta a les dificultats, a les amena-
ces, a les mancances i a les desigualtats i lluita 
perquè aquestes desapareguin del seu entorn. 
Hi ha qui, davant les dificultats, fuig i busca 
espais nous on poder refer la seva vida.

 Però aquest mosaic només és una part 
de la història, l'altra està formada per un 
conglomerat àvid i rapaç que té un nom: 
capitalisme.

 I, des de fa més de cinc-cents anys, el 
capitalisme, en diferents etapes i amb diferents 
mètodes, ha anat envaint, saquejant,              
assassinant i explotant la humanitat sencera i           
convertint les coses i les persones en simples 
mercaderies. Unes minories autoproclamades 
com a il·lustrades, desenvolupades i civilitza-
des han destruït cultures, tècniques i societats 
que no coincidien plenament amb els seus 
objectius: la revaloració constant del capital.

 En aquest periple de mort i devastació, 
durant segles, les majories incultes, subdesen-
volupades i incivilitzades eren mantingudes, 
majoritàriament, als seus llocs d'origen i se'ls 
extreia el màxim benefici possible mitjançant la 
força de les armes: l'anomenat capitalisme 
colonial.

 Però, com ha estat possible que, durant 
segles, una ridícula minoria hagi subjugat la 
immensa majoria? D'on es nodrien els exèrcits 
que envaïen, saquejaven, assassinaven i 
defensaven l'explotació? Fonamentalment, de 
les classes populars, a través dels exèrcits de 
lleva obligatòria.
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 Després de la Segona Guerra Mundial, 
gradualment, els exèrcits obligatoris s'han anat 
desintegrant i s'han convertit en empreses que, 
mitjançant un contracte de treball, disposen de 
milers de persones ocupades en l'ofici de 
matar, destruir, assolar. Això que vulgarment 
s'anomena mercenaris, però que es diferencia 
molt poc dels obrers industrials que, mitjançant 
un contracte de treball, fabriquen bombes, 
míssils, mines, avions, helicòpters, tancs, 
drons, etc., un camp en el qual l'enginyeria té 
un àmbit vast de treball i autosatisfacció. Sense 
oblidar la gran quantitat de municions i fusells, 
dels quals l'Estat espanyol és un dels grans 
exportadors, perquè puguin ser utilitzats per 
obrers de l'empresa militar i, així, mantenir els 
llocs de treball.

 Aquest conglomerat militar, necessari 
per a l'acumulació del capital, precisa d'un 
consens social per poder-se mantenir. Aquest 
consens, al seu torn, necessita una base        
argumental ètica, que es va modificant en el 
transcurs del temps d'acord amb els canvis 
socials que es produeixen. Si en un moment 
determinat la base argumental ètica va ser el 
perill comunista que atemptava contra la    
llibertat individual, una vegada desaparegut el 
perill, els laboratoris de recerca sociològica 
dels centres capitalistes han elaborat nous 
enemics de la civilització occidental mitjançant 
grans campanyes mediàtiques sobre el perill 
àrab.

 D'aquesta manera, durant els últims 
anys, s'han pogut perpetrar agressions i 
destruccions de països sencers sense que la 
protesta passés d'alguns happenings de carrer 
d'un dia de durada. De totes maneres, els 
centres capitalistes euroamericans mantenen 
els recels davant la possibilitat d'una                 
radicalització de les protestes i, per tant, 
paral·lelament als pressupostos per a les        
invasions i les destruccions, han dedicat     
quantitats immenses de diners a atreure una 
part important de la societat que es mostrava 
crítica amb les invasions i una de les seves 
conseqüències: els milers, milions de persones 
que fugien de les massacres.

 Arribats a aquest punt, paral·lelament a 
la justificació de les guerres de rapinya, s'ha 
llançat una crida per pal·liar les conseqüències 
que impliquen, tasca encomanada a les           
organitzacions caritatives mitjançant subven-
cions sucoses, o no tan sucoses, i s'ha         
construït un enorme muntatge propagandístic 
en què els second hands dealers of idees, 
integrats per fotoperiodistes, escriptors,       
acadèmics, tertulians televisius, novel·listes, 
polítics, etc., estan jugant el paper central pel 
que fa a la justificació de les guerres.

“En un moment determinat, el 
capitalisme es troba en una cruï-
lla, ja que les campanyes medià-
tiques no donen el resultat espe-
rat i es fa difícil convèncer els 
ciutadans euroamericans de la 
necessitat de mantenir i intensi-
ficar les guerres de rapinya. És 
llavors quan         s'injecten fortu-
nes immenses per crear exèrcits 
informals, que tenen la missió 
d'estendre l'anomenat terror, en 
estreta col·laboració amb els mi-
tjans de comunicació, tasca que 
inclou cometre atemptats als 
mateixos centres de poder.”
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 Una premissa per obtenir les subven-
cions és l'ocultació de les causes que originen 
els desplaçaments de milions de persones; 
tota l'activitat ha d'estar relacionada amb les 
conseqüències i, a més, s'ha de donar un 
marge de maniobra per traslladar la crítica i els 
pretesos enfrontaments dialèctics en el si de 
les organitzacions i les formacions polítiques 
que es disputen els pressupostos destinats a 
l'acolliment d'uns pretesos refugiats.

 Tot i que les nacions que formen part del 
complex capitalista europeu-nord-americà 
estan d'acord a donar suport a les invasions 
mitjançant un augment constant de les          
despeses militars, no totes estan en la mateixa 
disposició de col·laborar pressupostàriament 
en el finançament dels fluxos migratoris 
ocasionats. Les nacions amb uns índexs de 
natalitat més baixos i unes indústries              
tecnològiques més avançades són les més 
disposades a escollir, d'entre els milions de 
persones desplaçades, aquelles que poden 
complir un paper important dins la seva          
estructura social.

 D'aquesta manera, en un primer 
moment, no s'obren les fronteres a qualsevol 
persona, sinó a aquells col·lectius capaços 
d'ocupar els buits que els habitants autòctons 
de les societats europees i nord-americanes 
són incapaços d'omplir.

 L'atenció als serveis personals, la neteja, 
la cura d'ancians, els treballs domèstics, les 
feines relacionades amb l'agricultura, la     
construcció, la mineria, el tràfic de drogues o la 
prostitució (tant masculina com femenina) són 
exigències dels ciutadans europeus i 
nord-americans, però ells no estan disposats a 
desenvolupar aquestes tasques, que conside-
ren molt per sota dels estatus adquirits i les 
promeses que els han fet com a membres de 
l'anomenada societat del benestar.

 Una mal anomenada solidaritat es    
transforma en un acte de contrició i purga dels 
pecats laics de les anomenades esquerres, 
mitjançant el qual s'espera obtenir el perdó 
d'aquelles persones a les quals s'ha humiliat, 
robat, assassinat i destruït. D'aquesta manera, 
apareix una nova força de treball, majoritària-
ment precària i alguna sense retribució, que 
omple les llistes de les anomenades ONG, que 
fan el treball de neteja del rastre d'enderrocs 
que deixen els exèrcits mercenaris.

Fins aquí, una part del drama.



"Quiteria i el seu marit van ser retornats a casa, però, van perseverar en 
l'intent, van emprendre novament el retorn, canviant la ruta i dedicant  vuit 

dies al trajecte. Molts baixaven a estacions properes a Barcelona i        
acabaven el viatge a peu"

Franklin Rossevelt (ex-President dels EUA)

ACCIONS MILITARS:
 DICOTOMIA D'ACORDS I
DESHUMANITZACIÓ

2.
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 L'altra part és intentar respondre la 
pregunta següent: Qui disposa de prou estruc-
tura i organització per vehicular milions de 
persones en un espai de temps curt? Evident-
ment, les organitzacions que estan més vincu-
lades o són part de les forces atacants euro-
pees-nord-americanes. I una altra pregunta: 
Per què en el cas sirià s'ha finançat i estimulat 
la fugida de tantes persones?

 La resposta a aquestes preguntes ve 
determinada pel resultat de les accions 
militars. En les invasions de l'Afganistan, l'Iraq 
i Líbia, el triomf militar de les forces invasores 
europees-nord-americanes no va propiciar una 
fugida massiva de persones, sinó que, després 
de fer una selecció estricta, algunes van ser 
assassinades, d'altres es van mantenir vives 
per al procés productiu i unes altres van ser 
asilades a Europa o els Estats Units. En el cas 
de l'Iraq, tal vegada el més sanguinari, es va 
destruir tota la infraestructura d'un país 
modern. Les universitats, les millors del món 
àrab, van ser saquejades i el cos de catedrà-
tics i investigadors que no van mostrar la seva 
adhesió incondicional a les forces ocupants 
van ser eliminats físicament, així com la quanti-
tat ingent de personal tècnic i d'enginyeria. El 
seu espai i les seves tasques, les van ocupar 
tècnics de corporacions multinacionals.

 A Síria, com que no s'ha aconseguit la 
invasió per intervenció directa de les tropes, 
l'estratègia europea-nord-americana ha estat 
diferent. Primer, la destrucció sistemàtica 
d'infraestructures com ponts, línies de ferroca-
rril, aeroports, canalitzacions d'aigua, centrals 
elèctriques, plantes potabilitzadores, escoles i 
hospitals. Paral·lelament a això, la implantació 
del terror mitjançant els esquadrons de la mort 
mercenaris i una campanya mediàtica interna-
cional basada en notícies falses a fi de crear 
consens sobre la necessitat de dedicar pressu-
postos suculents a mantenir aquests exèrcits 
mercenaris sense necessitat que els ciutadans 
europeus i nord-americans sofreixin baixes 
mortals.

 Però, malgrat aquestes sumes de diners 
enormes, no ha estat possible obtenir una 
victòria militar i, per tant, no s'ha pogut          
fragmentar el país creant un pseudo-Estat al 
nord, una opció que, si hagués prosperat, 
hauria rebut el reconeixement internacional de 
la Unió Europea, els Estats Units i els països 
subordinats immediatament.

 Arribat un moment en què s'albira la 
impossibilitat d'una victòria militar ja a la fi de 
2015, i veient que les grans sumes de diners 
destinades a pagar els exèrcits mercenaris no 
eren rendibles per al capital, es va optar per 
una estratègia similar a la que van establin els 
EUA respecte a Cuba durant els anys 60.

 Els eixos d'aquesta estratègia es van 
concretar en dues línies d'actuació: una va ser 
la crida dirigida als professors, catedràtics, 
tècnics i professionals perquè abandonessin el 
país i, d'aquesta manera, es creés un buit tant 
dins el sistema productiu com dins el sistema 
educatiu i de salut. L'altra, una campanya 
mediàtica sobre els perills del comunisme en 
relació amb la família, l'eix central de la qual es 
basava en la idea que el nou Estat segrestaria 
i allunyaria els nens i les nenes de les seves 
famílies respectives. Així, es va organitzar 
l'anomenada operació Peter Pan, que           
consistia a treure milers de nens i adolescent 
de Cuba i enviar-los cap als EUA. Un dels 
objectius d'aquesta campanya era crear un 
buit demogràfic, les conseqüències del qual es 
verificarien a mitjà termini.

 A Síria, s'ha reeditat una cosa similar a 
aquesta estratègia. Segons Thierry Meyssan, 
mitjançant centenars d'organitzacions  huma-
nitàries aliades del capitalisme europeu-
nord-americà, s'han destinat milions de dòlars 
a pagar els passatges a una multitud de 
tècnics, professionals i professors universita-
ris, a més de nens, adolescents i joves, amb la 
promesa d'un acolliment a diversos països 
d'Europa i Amèrica. Mitjançant aquestes 
accions cíviques-militars a Síria, es pretén 
crear un buit que dificulti la defensa del país i la 
reconstrucció posterior.
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 A Síria, abans de la intervenció               
europea-nord-americana, hi havia 22.650 
centres educatius, tots ells públics i gratuïts. 
Entre el 2011 i el 2015, els exèrcits mercenaris 
en van destruir 5.600, incloent les universitats, 
i van assassinar més de 500 catedràtics. La 
ràtio de metge per persona era d'1:600 dins el 
sistema públic gratuït i, entre el 2011 i el 2015, 
es van destruir 57 grans hospitals i 37 van ser 
clausurats pel perill dels atacs o per danys 
greus en les seves estructures.

 Però, a diferència dels anys 60 del segle 
XX, quan els països altament industrialitzats 
dedicaven una part important del pressupost a 
crear universitats, centres de recerca, centres 
industrials i una xarxa d'assistència social 
mantenidora del consens, avui, la situació ha 
canviat radicalment. El decreixement de la taxa 
de guany, que deia Marx, fa que el capital hi 
dediqui menys pressupost i parli constantment 
d'aprimar l'Estat, és a dir, de dedicar menys 
pressupost a educació, sanitat i serveis 
socials. La conseqüència és una pèrdua de les 
percepcions salarials, una inseguretat en       
qualsevol ocupació derivada de pressupostos 
estatals i una competència internacional per 
apropiar-se dels coneixements.

 Per mantenir el preu de la venda de la 
força de treball a la baixa, cal que hi hagi un 
excedent d'aquesta força. Per als treballs que 
no precisen qualificació professional, ja fa anys 
que es van obrir les fronteres, amb dificultats, 
però unes dificultats que estan concebudes 
com a fase d'entrenament prèvia a les              
dificultats que hauran d'afrontar posteriorment 
les persones immigrants. Com més dificultats 
trobin per entrar a Europa o els Estats Units, 
més disposades estaran a acceptar qualsevol 
feina, per precària que sigui.

 Fa menys anys, però, que la crida es 
dirigeix cap a professionals de tot tipus, des de 
metges fins a professors universitaris, que 
desenvolupen la seva feina en condicions 
inferiors als seus homòlegs autòctons, la qual 
cosa representa un benefici complementari per 
al capital.

 
 Però les beques també costen diners i 
molts països situats fora de l'òrbita directa 
europea-nord-americana han construït            
escoles, universitats i centres de recerca 
gràcies al seu desenvolupament, la majoria de 
les vegades basat en les indústries extractives. 
Així doncs, cada vegada era més costós 
convèncer de l'extracció voluntària de tècnics i 
científics mitjançant la política de beques, ja 
que formaven les classes mitjanes dels seus 
països. Una situació bèl·lica, al costat de la 
destrucció dels centres educatius i de recerca, 
la por generada pel terror i un passatge       
acompanyat d'una certa quantitat de diners i 
un telèfon satel·litari, ha estat l'equivalent 
precari de les beques; i aquests tècnics 
arribats a un altre país en condicions precàries 
estaran disposats a vendre el seu coneixement 
a un preu molt baix.

“Durant un segle, el robatori de 
coneixements dels anomenats 
països del tercer món ha estat 
una estratègia general del          
capitalisme, que es duia a terme   
mitjançant la política de 
beques. Qualsevol professional 
que destaqués en alguna            
especialitat, malgrat les preca-
rietat de condicions en què es 
trobava, era automàticament 
candidat a una beca per cursar 
especialitats o recerques en 
algun país europeu o nord-   
americà i el resultat de les seves 
recerques acabaven omplint les 
arques de les empreses multina-
cionals en detriment, cada 
vegada més, de les possibilitats 
de desenvolupament tècnic i 
científic dels seus països         
d'origen.”
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 Segurament, deu ser per això que les 
primeres a oposar-se a les polítiques               
restrictives d'acolliment de refugiats són les 
universitats, tant a Europa com als Estats 
Units. Es freguen les mans solament de pensar 
que disposaran de titulats universitaris de baix 
cost. Tot per la glòria del capital.

 L'editorial d'El Punt Avui del 14 de febrer 
de 2017 apuntava en aquesta direcció:

“El Canadà, un país de 35 milions d’habitants i 
amb un 21% d’immigració, ha acollit 40.000 
refugiats els darrers 15 mesos. El Canadà, a 
més, preveu acollir-ne 25.000 més fins a final 
d’any i arribar fins als 300.000. A banda, té en 
marxa un pla que facilita un subsidi i habitatge 
als nouvinguts i els ajuda a trobar feina i escola 
per als fills. Tot i que, òbviament, hi ha veus 
internes en contra, l’OCDE acaba de certificar 
que els nouvinguts han fet licitar un 31% el 
nombre d’empleats qualificats i, per tant, han 
fet augmentar la competitivitat dels seves 
empreses”.

 Posant el Canadà com a exemple, 
aquest editorial segueix estrictament les ordres 
de l'OCDE, que el novembre de 2014 va editar 
un monogràfic especial, titulat Perspectives de 
les migracions internacionals, que se centrava, 
textualment, a “obtenir el màxim benefici de la 
migració” i plantejava uns eixos bàsics:

“El nombre de migrants amb educació cada 
vegada és més gran i els països es beneficia-
ran de donar l'oportunitat de desplegar les 
seves habilitats a aquests immigrants”.

“Els migrants són un recurs, no un problema. 
Els països han de reconèixer les habilitats dels 
migrants, especialment dels que tenen títols 
acadèmics”.

“La immigració s'ha de veure com una inversió 
que pagaran a llarg termini, amb un augment 
de la productivitat”

“Malgrat les altes taxes de desocupació, la 
immigració encara ha d'exercir un paper dins 
les necessitats del mercat laboral”.

“Els països no poden obtenir el rendiment 
màxim dels immigrants sense la col·laboració 
dels seus ciutadans”

 Caldria veure a què respon aquesta 
coincidència entre les propostes de l'OCDE i 
les campanyes favorables a l'acolliment de 
teòrics refugiats emparades per l'anomenada 
esquerra progressista, si al fet que l'OCDE 
s'ha convertit en una institució de caràcter 
revolucionari i progressista o que tal vegada 
aquesta esquerra progressista s'ha tornat 
extremadament conservadora i defensora del 
productivisme aliat a l'increment dels beneficis 
del capital.

 Entre els apologistes de visualitzar els 
efectes i amagar les causes i els causants, han         
destacat els que pretenen fer un paral·lelisme 
entre els refugiats de la guerra civil espanyola 
i els anomenats refugiats sirians establint com 
un deure humanitari nostre la justa correspon-
dència a l'acolliment que diversos països van 
brindar als exiliats republicans.

 Cal desentranyar aquesta gran falsedat. 
En el cas d'Espanya, els colpistes nazis-   
feixistes van triomfar i les forces republicanes 
van ser derrotades, amb la consegüent            
repressió, els centenars de milers d'assassi-
nats i lopció de l'exili com a única escapatòria 
davant una mort segura. Però, durant els anys 
de guerra, els defensors de la legalitat              
republicana no van fugir a l'estranger, sinó que 
van romandre al país per defensar-lo encara 
que fos a costa de la seva pròpia vida.

 Una situació totalment diferent de la que 
es viu a la Síria actual, on les que estan sent            
derrotades són les forces invasores euro-
pees-nord-americanes i on les lleis per la pau i 
la reconciliació asseguren una amnistia total 
per als grups opositors que s'allunyin de        
l'òrbita imperialista invasora. Uns acords que 
ja s'han dut a terme a més de 1.500 localitats i 
ciutats, en les quals ha cessat l'enfrontament i 
no hi ha hagut represàlies de cap tipus.



"La prepotència en l'acollida dels refugiats amaga la impotència per impe-
dir que n'hi hagi"

Josep Cónsola

I POTSER...
UNES REFLEXIONS

3.
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 Potser, des d'una perspectiva mínima-
ment progressista, en primer lloc, s'hauria de 
fer un treball militant “d'esclariment de la 
veritat” respecte a Síria, la derrota de les forces 
mercenàries europees-nord-americanes i els 
components cívics-militars –les anomenades 
ONG– que, tret de la Mitja Lluna Vermella, 
curiosament han desaparegut de Síria justa-
ment quan fa més falta el suport a la recons-
trucció a les zones alliberades de mercenaris.

 Potser, l'anomenada esquerra transfor-
madora, en lloc de curts viatges assistencials 
als centres de refugiats, que tenen més d'ex-
periència vital personal que de compromís 
indefinit, haurien de plantejar-se com desenvo-
lupar una tasca semblant a l'internacionalisme 
solidari col·laborant en la reconstrucció de 
centenars de pobles i ciutats sirianes.

 Potser, es tractaria d'explicar als milers 
d'immigrants sirians que no facin cas dels 
cants de sirena del capitalisme euro-
peu-nord-americà i que, després de la derrota 
de les forces invasores, la seva labor hauria de 
ser la d'ajudar a la reconstrucció del seu país, 
ja que, en cas contrari, el capitalisme haurà 
aconseguit un dels seus objectius: multiplicar 
les dificultats de reconstrucció, amb la idea que 
aquestes dificultats puguin servir de caldo de 
cultiu de propers intents militars.

Potser, els acords recents entre la República 
Islàmica de l'Iran i la República Àrab de Síria 
en matèria comercial i industrial suavitzaran el 
camí tortuós de la reconstrucció siriana.

Potser, si el que queda de pensament i pràcti-
ca comunista a Europa s'articulés per desen-
tranyar la gran farsa que s'amaga sota el parai-
gua de volem acollir, si l'acció no es dirigís a 
demanar que es compleixin els contingents 
acordats per la Unió Europea sinó a un enfron-
tament permanent, radical, basat en l'interna-
cionalisme proletari, contra les patronals, les 
institucions i els governs que, amb la seva 
pràctica política quotidiana, promouen, finan-
cen i dediquen pressupostos milionaris a 
explotar, oprimir i destruir aquelles zones que, 
per una raó o altra, es troben –encara que sigui 
lleument– fora de la seva àrea directa 
d'influència, llavors, potser hauríem de 
començar a anomenar-nos antiimperialistes. 

 Potser hauríem de recordar que, durant 
la guerra del Vietnam, davant la pregunta dels 
periodistes de si era possible derrotar els EUA 
i decidir el seu propi destí, un membre de la 
resistència vietnamita va respondre que, per 
aconseguir-ho, eren necessaris tres factors:

– La decisió de les forces sud-vietnamites 
d'aconseguir la victòria i, per tant, lluitar per 
ella.

– La capacitat de les forces revolucionàries 
dels països capitalistes desenvolupats per 
enfrontar-se als seus governs, aguditzar les 
seves pròpies contradiccions i exigir el cessa-
ment de la intervenció.

– La solidaritat i l'ajuda internacionalista cap 
als sectors que, al Vietnam, lluitaven contra la 
invasió.

Tal vegada aquests tres factors s'haurien de 
contemplar com a vigents a l'hora de posar en 
pràctica les tasques de la solidaritat des de 
l'àmbit dels corrents progressistes al nostre 
país.
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"el Josep viatjava tranquil, però no era el cas d'alguns companys de vagó. 
Un familiar del Josep el rebria a l'andana de l'Estació de França. 
Per d’altres, l’arribada a l'estació s'anava convertint en angoixa. 

Molts dels ocupants d'aquells trens acabaven en mans de la policia. 
Més d'un dia de viatge podia acabar al Palau de les Missions de Montjuïc 

a l'espera que hi hagués un contingent suficient per a omplir 
un tren de retorn a casa "

Paco García Duarte


