La Revolució Francesa ha fascinat totes les generacions i n'ha apassionat els
seus membres, paral·lelament a la polarització de posicions polítiques i ~ ideològiques. Els debats entorn de la commemoració del segon centenari ho prova
prou bé. De fet, podríem dir amb força justesa que dins de la Revolució
Francesa hi ha en esbós tota la nostra història contemporània, un obsf} rvatori
privilegiat de les esperances i pors dels
éssers humans, de les
seves passions, grandeses i febl eses. Comprendre la Revolució
Francesa és ja comprendre el nostre món, i
més encara si resseguim la visió que n'han
donat les diverses for( 'lt ... :
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nades d'historiadors,
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REVOLUCIO FRANCESA
'
DRETS HUMANS l HISTORIA

~ynuel Lladonosa i Vall-llebrera

És quelcom que sols és comparable
amb la Revolució Industrial i els reptes
que va plantejar a la societat, on també
trobem moltes de les relacions entre
grups socials i canvi de les condicions
materials que han format part del paisatge
humà dels dos darrers segles.
Força lectures de la revolució s'han
sentit atretes sobretot per l'espectacle
dels Estats Generals, la revolta dels diputats del Tercer Estat, el jurament de la
Sala de la Pilota, la presa de la Bastilla, la
proclamació dels Drets de l'Home, les
grans jornades revolucionàries , l'oratòria
revolucionària inspirada en els models de

la república romana, el desig de construir
un nou estat sobre bases racionals i abstractes. L'Arbre de la Llibertat, la confrontació amb /'absolutisme i el feudalisme
polítics, el naixement de la democràcia
contemporània han fet de la Declaració de
Drets de l'Home una referència en la
llarga marxa contra totes les dictadures i
els autoritarismes, l'expressió d'un
model que s'hauria de concloure en el
règim democràtic i parlamentari així com
en un estat de ciutadans iguals davant
la llei, en lloc de súbdits dividits pels
seus privilegis o discriminacions estamentals.
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Però els observadors no deixarien de
destacar, ja des dels mateixos protagonistes (Barnave, Talleyrand) i, a través d'una
llarga tradició historiogràfica (Michelet,
Tocqueville, Jaurès, etc.) , el component
social de la revolució. L'Escola dels
Annales i el marxisme coincidirien sobretot en destacar el protagonisme social de
la burgesia, matisat amb la presència de
pagesos i sectors populars urbans, en una
relació que no ha parat de suscitar interpretacions diverses i contraposades .
La Revolució Francesa d'aquesta
manera no sols era un conflicte polític,
sinó que expressava també un desajustament entre les estructures polítiques i la
correlació de forces socials que no havia
parat de canviar. Més encara la revolució
se situaria com un element dinamitzador
en la transició del feudalisme al capitalisme. Sols que no és fàcil d'explicar la complexitat d'una societat que viu en un
moment de transició , amb unes classes
que s'estan configurant, amb grups nous i
vells, a dalt i a baix, i en la qual la revolució no és del tot ni un punt final ni un
començament.
D'aquesta manera, la revolució no és
el final de la transició, sinó un dels
moments claus d'aquesta transició. Una
transició vol dir que pot haver-hi una gran
diversitat de situacions socials i polítiques,
àdhuc confusió. Així, si per un costat ens
trobem , a les vigílies de 1789, amb aristòcrates als rengles del comerç, de les
mines o de les indústries o a l'oposició
política, i burgesos que viuen al si de l'economia feudal , es volen ennoblir o que
se senten lleials a la institució monàrquica, o ens trobem amb tradicions de motí i
revolta popular al camp i a la ciutat, també
ens trobem, i és el més decisiu, amb un
moviment conjunt de l'economia i de la
ideologia, l'extensió de l'economia comercial , la penetració de l'individualisme i del
mercat en la mateixa economia rural, l'extensió de la indústria i dels oficis, l'augment de la diferenciació social al camp i a
la ciutat, la crítica de l'Enciclopèdia, el
dinamisme del despotisme il·lustrat, i l'alça
d'una classe social, o d'uns grups que
potser, sols de manera simplificada, els
podem agrupar en una sola classe (burgesia? propietaris?) , beneficiaris del dinamisme econòmic i de les idees, una burgesia que se sent cada cop més forta,
més autoconscient dels seus drets i aspiracions i de la seva representació de portaveu dels interessos de la societat civil ,
cada cop amb una major confiança en ella
i contrariada per la desigualtat fiscal.
Un moviment, doncs, que malgrat els
diversos components que es revelarien
durant els 1Oanys de la revolució, es pro-
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duïa en el marc dels valors de la burgesia
amb els quals els juristes, periodistes i els
distints nuclis que varen compondre la
punta de llança política del Tercer Estat,
es varen sentir solidaris. Durant els 1O
anys de la revolució es féu clara l'alternativa al feudalisme.
Però també el moviment popular i la
mateixa dinàmica revolucionària mostraren que no tots coincidien a l'hora d'articular com havia de ser aquesta alternativa,
com havia d'organitzar-se o distribuir-se la
propietat, com havia d'organitzar-se el
poder i l'administració respecte de la totalitat dels grups socials i dels ciutadans.
Segurament que el resultat final de la
revolució mostrava que no hi havia una
alternativa viable al capitalisme -si bé cal
indicar la presència dels seguidors
d'Hebert i Rou x i de la conspiració dels
iguals de Babeuf-, però sí que, entre les
afirmacions de Sièyes i els postulats de
Marat i els Sansculottes hi havia una bona
diversitat ideològica i apareixien alternatives democraticopopulars a un capital isme
que canonitzava el mercat sense limitacions.
En aquest sentit, la revolució, certament, pel seu antifeudali sme, per la seva
ideologia i pels seus protagonistes era un
accelerador d'una transició que ja havia
començat abans, i un dissolvent del feudalisme que ja s'havia començat a dete-

riorar i desestructurar anteriorment, però la
revolució també té una autonomia pròpia,
un dinamisme particular que no pot explicar-se amb reduccions simplificadores.
És per aquesta raó que hom no pot
donar compte de la complexitat de la
Revolució Francesa només amb una etiqueta definidora com la de «revolució burgesa» que algú podria pensar que significaria que havia posat punt final al feud alisme. Els seus protagonistes la varen viure
segurament amb una dimensió i unes
espectatives més àmplies i diverses.
Quan hom repassa l'esdevingut a
França entre 1789 i 1799 amb tota la dinàmica d'acceleració revolucionària, no pot
deixar de concloure amb l'historiador
Palmer, al capítol sobre la Revolució
Francesa de la The New Cambridge
Modern History (en castel là a l'editorial
Sopena) que la «Revolució Francesa fou
testimoni de l'accés de totes les classes
socials a l'acció política. Si alguna de les
quatre classes s'hagués mostrat apàtica, o
simplement conservadora, les coses haurien pres un gir molt diferent. Pot dir-se,
amb un cert risc de dogmatisme, que
sense la revolució aristocràtica no hi hauria hagut Estats Generals, sense la burgesa no hi hauria hagut Assemblea Nacional,
sense la camperola no s'hauria produït l'abolició del feudalisme, sense l'agitació
popular a les ciutats no hi hauria hagut
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una ferma oposició contra la reacció i
sense les sublevacions camperoles i
populars no hauria existit un exèrcit ciutadà que resistís la Primera Coalició» (vol.
Vlll, p. 303, edició de 1972).
La revolució, doncs, engloba la política, l'economia, el social, la ideologia i la
cultura. De fet, molt més. Les festes revolucionàries, el ritual civil, la iconografia
republicana, l'art, el calendari, la recerca
d'una nova religiositat, mostren com la
revolució s'unifica en els éssers humans,
sense discriminacions de joves i grans,
dones i varans. Mai com en la revolució
les dones havien aparegut en l'escenari
públic. La revolució accentua, doncs, el
protagonisme del carrer, treu les persones
de la privacitat per a posar-les al si d'un
combat col·lectiu, un combat que té quelcom d'afirmació d'una transcendència .
Aquesta dimensió rau en la capacitat
de suscitar un sentiment de fe, d'esperança, de temor, d'adhesió i refús, de
polarització en nom de la revolució. La
vida i la mort tenen un sentit. La vida quotidiana pot ésser transformada per la
mutació revolucionària. Les persones com
Faust, o com un nou Prometeu, han pres
el destí a les seves mans i poden mode-

lar-lo al marge de les tradicions i costums.
Al capdavall , els protagonistes populars, els revolucionaris jacobins, els sacerdots de la llibertat i la igualtat descobriran
que han aplanat el pas a la burgesia, a l'economia capitalista, a una nova «aristocràcia» del diner, i la burgesia experimentarà
que una revolució mai no és controlable,
que suscita rancúnies i esperances subversives per a la propietat i l'ordre. l uns i
altres hauran d'acceptar -o resistir- que
el rei i la religió tradicionals no sols són
defensats per aristòcrates i sacerdots, sinó
també per pagesos i gent del poble.
La innovació no és un vent exclusiu i
irresistible; els altres vents no deixen de
conservar la seva força. l és que la
Revolució Francesa tampoc no és el final
de la vella societat; aquesta no ha mort el
1789-1799. L'antiga societat s'ha desestructurat però no ha mort, perquè les
col·lectivitats humanes són més complexes del que voldrien els profetes de la
revolució. No han pogut acabar amb ella
els diputats del Tercer Estat, els de la
Convenció, tampoc el terror de
Robespierre. Al capdavall s'imposa un
compromís, el que ja havien buscat els
patriotes de 1789 i els termidorians. Vindrà

de mans d'una nova força creada per la
revolució, l'exèrcit, d'un general d'aquest
exèrcit de ciutadans, d'aquest1exèrcit de la
nació, Napoleó.
Al capdavall la llibertat haurà engendrat una nova «monarquia» i un estat més
centralitzat, la igualtat una nova aristocràcia i la fraternitat un exèrcit poderós, la
guerra civil i la guerra internacional, la llibertat dels pobles l'opressió dels pobles.
Tanmateix, mai no moriran totes les banderes de la revolució.
De la revolució n'emergirà el parlamentarisme liberal, la democràcia, el
reformisme social, el socialisme i el comunisme, el feminisme, el romanticisme, el
nacionalisme i una nova manera d'entendre el compromís polític i la vida. La vella
societat no ha mort, sobretot no moriran
moltes de les velles idees, perquè sempre
hi ha quelcom de la història que sobreviu
tots els canvis i transformacions, però tot
ja no serà mai més igual. La història, al
cap i a la fi, la formen les revolucions i les
resistències.
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Departament de Treball

Curs: Responsables
de centres de tercera
edat
Durada:
Dates:

. .

300 hores teoricopràctiques.
del 7 de setembre al 2 de desembre
de 1998.
de dilluns a divendres, de 16 a 20
hores.

Requisits: -Aturats/des.
- Majors de 25 anys.
- Diplomats/des o llicenciats/des.

Curs: Auxiliar en salut
mental ·

Durada:
Dates:

300 hores teoricopràctiques.

del 17 de setembre al 15 de desembre
de 1998.
Horari:
de dilluns a divendres, de 16 a 20
hores.
Requisits: - Aturats/des.
- Majors de 25 anys.
- Preferentment auxiliars de
geriatria o auxiliars de clínica.

Curs: Monitors/es per a
persones amb
disminucions
Durada:
Dates:
Horari:

300 hores teoricopràctiques.
del 14de setembreal !Odedesembre
de 1998.
de dilluns a divendres, de 16 a 20
hores.

Requisits: -Aturats/des.
- Menors de 25 anys.

INFORMACIÓ: Tel. 973 26 00 90 ext. 16
Cursos subvencionats per la Direcció General d'Ocupació del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu
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