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Els límits del capitalisme comunista

entre el president Obama rea
litza una històrica visita a Cu
ba, el futur de l’illa de Govern
comunista és objecte d’espe
culació generalitzada. Alguns observadors
esperenqueelcanvicontinucapalcapitalis
me, molt gradual durant cinc anys sota la
direcció de Raúl Castro, conduirà natu
ralment Cubaalademo
cràcia. L’experiència
suggereix el contrari.
Defet,laliberalització
econòmica és lluny de
ser una ruta segura de la
democràcia. Res no
il∙lustra millor això que
l’autocràcia més gran i
més antiga del món, la
Xina, on el Partit Co
munista Xinès (PCX)
manté el seu monopoli
del poder, i on les refor
mes de mercat han per
mès que ressorgeixi
l’economia.
La creença que el ca
pitalisme porta automà
ticament la democràcia
implica una connexió
ideològica entre tots
dos. Però el domini del
PCX –que en l’actualitat
té 88 milions de mem
bres– ja no té les seves
arrels en la ideologia. El
Partit, representat per
una oligarquia de clau
sura, perdura mitjan
çant l’ocupació d’una
varietat d’instruments
–coercitius organitza
tius i remuneratius– per
impedir l’aparició d’una oposició organit
zada.
El comunisme se centra ara menys en allò
que és –és a dir, la seva ideologia– i més en el
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que no és. Els seus representants s’han com
promès, sobretot, per mantenirse en el po
der polític –un esforç al qual la prosperitat
econòmica provocada pel capitalisme fa
costat, bo i ajudant a evitar les demandes po
pulars de canvi.
La història és similar al Vietnam i Laos.
Tots dos països van començar la descentra

lització del control econòmic i a fomentar
l’empresa privada a finals del 1980, i ara es
tan entre les economies de creixement més
ràpid d’Àsia. Però l’Estat d’un sol partit con
tinua arrelat i segueix participant en la re
pressió política.
Més enllà de proporcionar prou guanys

materials per mantenir la població satisfeta,
el capitalisme enforteix la capacitat d’un Es
tat de govern comunista per augmentar la
repressió interna i la informació de control.
Un exemple és la famosa “Gran Muralla de
FocdelaXina”,unaoperaciódelGovernper
“desinfectar” les pantalles i els blogs de con
tinguts d’internet. La Xina és l’únic país im
portant al món amb un
pressupost de seguretat
interior més gran que el
seu pressupost oficial de
defensa nacional.
En vista de l’agitació
econòmica actual de la
Xina, el control de la in
formació s’ha tornat
més important que mai.
A fi d’evitar els possibles
problemes, el lideratge
de la Xina ha emmor
dassat la premsa cada
vegada més, la qual cosa
limita, en particular, la
presentació d’informes
o comentaris que pu
guin afectar negativa
ment les cotitzacions
borsàries o la moneda.
El president xinés, Xi
Jinping, va demanar als
periodistes “absoluta
lleialtat” al PCX, i que
seguissin de prop el seu
lideratge en “el pensa
ment, la política i l’ac
ció”. Un diari estatal, ad
vertint que “la legitimi
tat del partit podria
disminuir”, va argu
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mentar que “els mitjans
de la nació són essen
cials per a l’estabilitat política”.
Eldesenvolupamentd’unmercatlliurede
béns i serveis no necessàriament condueix a
l’aparició d’un mercat d’idees. Fins i tot el
Nepal, un país dominat pels comunistes que
duu a terme eleccions, no ha estat capaç de
traduir la liberalització econòmica en una

transició democràtica creïble. En canvi, les
polítiques del país estan en un estat de canvi,
ambcrisispolítiquesiconstitucionalssosca
vant la seva reputació com un XangriLa i
amenaçant de convertirlo en un Estat fallit.
La democràcia i el comunisme, pel que
sembla, s’exclouen mútuament. Però el ca
pitalisme i el comunisme clarament sembla
que no, i això podria ser molt perillós.
De fet, la unió del capitalisme i el comu
nisme, encapçalada per la Xina, ha donat
lloc a un nou model polític que representa el
primer desafiament directe a la democràcia
liberal des del feixisme: l’autoritari capita
lisme. Amb el seu espectacular ascens per
convertirse en una potència global líder en
poc més d’una sola generació, la Xina ha
convençut els règims autocràtics que el ca
pitalisme autoritari –o, com els líders xine

Seria un error pensar que la
visita d’Obama a Cuba serà
per força el començament
d’una nova era política a l’illa
sos l’anomenen, socialisme amb caracterís
tiques xineses”– és la ruta més ràpida i més
suau a la prosperitat i l’estabilitat, molt su
perior a la desordenada política electoral.
Això pot ajudar a explicar per què la propa
gació de la democràcia a tot el món s’ha es
tancat darrerament.
La visita del president Barack Obama a
Cuba ha de ser benvinguda com un senyal
del final de la fallida política d’aïllament dels
Estats Units, un desenvolupament que po
dria obrir el camí per a l’aixecament de 55
anys d’embargament comercial contra el
país. Però seria un greu error suposar que
l’obertura econòmica de Cuba, avançada
per l’acostament iniciat pel president Oba
ma, serà per força el començament d’una
nova era política a Cuba.c
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Homenatge a Joan Botam

ra que celebrem els 50 anys de
la Caputxinada, sorprèn que
quasi no es faci esment de qui
en fou un dels protagonistes
més destacats: Joan Botam Casals, cone
gut llavors amb el nom religiós de fra Sal
vador de les Borges, i que, com a superior
provincial dels caputxins catalans, va ser
qui cedí la sala d’actes del convent de Sar
rià per a la celebració d’aquella assemblea
en què es constituí el Sindicat Democràtic
d’Estudiants de la Universitat de Barcelo
na (SDEUB).
Conec Joan Botam de fa més de 60
anys. Era un dels frares caputxins que ve
nien a l’escola Andersen a donarnos lli
çons d’Història Sagrada. Devia tenir
menys de 30 anys. Nascut a les Borges
Blanques el 21 de setembre de 1926, fra
Salvador de les Borges havia patit la Guer
ra Civil, havia fet els seus estudis i als 18
anys havia ingressat al noviciat caputxí
d’Arenys de Mar; va ser ordenat sacerdot
el 1952. Doctor en Teologia a la Universi
tat Pontifícia de Salamanca i a la Pontifí
cia Universitat Gregoriana de Roma, fou
vicedirector i director del Col∙legi de Fi
losofia i Teologia dels Caputxins. El 1956
va publicar Arnau de Vilanova, moralista,
treball pel qual l’Institut d’Estudis Ca
talans li atorgà el premi Jaume Serra i
Húnter.

Mentre quasi tota la jerarquia catòlica
feia el joc a la dictadura franquista i
gaudia dels privilegis derivats del règim
nacionalcatòlic, Joan Botam va ser un
dels sacerdots que van seguir amb entu
siasme l’aggiornamento impulsat per Joan
XXIII amb el concili Vaticà II. En aquella
època, Joan Botam va ser elegit provincial
dels caputxins de Catalunya iva ser reele
git diverses vegades. Consiliari de Pax
Christi, des d’on va apostar per la pau,
l’ecumenisme i el diàleg, participà en la
creació de l’Institut Víctor Seix de Pole
mologia i bastí ponts amb la catalanitat
democràtica, sense distinció d’ideologies
ni creences.
Res de més lògic, doncs, que Joan Bo
tam acceptés de molt bon grat la petició
dels dirigents estudiantils de cedirlos la
sala d’actes del convent dels caputxins de
Sarrià per a la celebració de l’assemblea
de constitució de l’SDEUB, evidentment
clandestina. I res de més lògic que, en ser
descobert aquell acte subversiu per la
Brigada PolíticoSocial dirigida pels
sinistres germans Creix i el convent fou
sotmès al setge policial, Joan Botam, amb
l’acord de la comunitat, decidís consi
derar el prop de mig miler d’assistents a
l’assemblea hostes sota la seva protecció,
cedintlos un sector del convent i fins i tot
algunes cel∙les dels frares perquè hi po

guessin viure aquells dies. Finalment,
malgrat les gestions fetes per Joan Botam
tant prop de l’arquebisbe de Barcelona
Gregorio Modrego Casaus com davant
del governador civil Antonio Ibáñez Frei
re, la policia va irrompre en el convent se
guint ordres directes del dictador i del seu
ministre de Governació, Camilo Alonso
Vega, i va detenir els assistents a l’acte,
que van ser traslladats a la Prefectura Su
perior de Policia, i tot seguit la maquinà

Sense la decisiva contribució
personal de fra Salvador
de les Borges, la Caputxinada
no hauria estat possible
ria repressiva es posà en marxa: sancions
econòmiques, expedients a estudiants,
expulsions de professors universitaris,
trasllats militars al Sàhara...
La dictadura intentà expulsar Joan Bo
tam d’Espanya, com ja havia fet el 1965
amb l’abat de Montserrat Aureli Maria
Escarré, però en aquest cas no se’n va sor
tir per l’oposició del Vaticà. Potser la Ca
putxinada va ser l’inici del conflicte entre
el franquisme i sectors cada vegada més

amplis del catolicisme, que es va mantenir
fins després de la mort de Franco.
La Caputxinada, més enllà del ressò que
tingué a Catalunya, arreu d’Espanya i a
l’estranger, va ser sobretot la llavor que va
donar el fruit de La Taula Rodona, la pri
mera plataforma unitària de la catalanitat
democràtica antifranquista i embrió de
l’Assemblea de Catalunya.
Joan Botam continua fidel a les seves
conviccions. Les mateixes que el van por
tar a fundar, el 1984, el Centre Ecumènic
de Catalunya, i el 1992 la Plataforma In
tercultural Barcelona 1992, de la qual va
néixer el Centre Abraham a la Vila Olím
pica, perquè esportistes de totes les reli
gions disposessin d’un espai comú per a
resar. President de la Unió de Religiosos
de Catalunya, Joan Botam impulsà el I
Congrés de Vida Religiosa de Catalunya,
presidí la comissió promotora del Centre
Interreligiós de Barcelona, i amb Enric
Capó representà la ciutat a la Cimera del
Mil∙lenni de dirigents religiosos i espiritu
als a les Nacions Unides.
Intel∙ligent, senzill i irònic com sempre,
Joan Botam, que el pròxim 21 de setem
bre farà 90 anys, deu recordar la Caputxi
nada sense nostàlgia ni orgull però amb
satisfacció, perquè sense la seva decisiva
contribució personal no hauria estat
possible.c

