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Resumen : En este articulo se exponen algunos elementos sobre la progre-

siva institutionalization de los movimientos sociales. Situandonos en la mo-
vilizacion, se propone una metodologia para el estudio de la protesta a partir

de sus piublicas manifestaciones, y se interpretan algunos elementos de la
ritualizacion del conllicto. el proceso de la desmovilizaci6n politica a la re-
movilizacion social, la ampliacion del repertorio expresivo de la accion, el
paso de la represi6n a la tolerancia. etc. Junto a esta amplia tendencia nor-
malizada de la protesta organizada, aparecen recientemente dos estilos
opuestos: In manifestation como elemento de cohesi6n social y su masiva
expresion en forma de espontaneidad inducida. Paralelamente, se constata
tambicn un aumento de los conllictos sociales no institucionalizados en
cloudy colectivos autonomos (juveniles. sindicales, ecologistas, feministas,
radicales, etc.) rechazan los sauces expresivos y plantan cara a la absorcion
institutional (econ6mica, del repertorio de la accion, de los discursos, etc.).

Abstract : In this article I expose some elements about the progressive institu-
tionalization of the social movements. Getting back into the institutionaliza-
tion. I propose a method for the study as a proposition in the public demons-

* Aquest article ha estat presentat com a ponencia al Congres Catala de Sociologia
(Lleida, mare de 1999).
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tration and a quay ofinterpretation some elements o(the rituality o/^ the con-

,/iict, the process of politic desmobi(ization. The ampliation of the di(/erent

ways o/acting. Ali this, joined to a more variety an well organized protesta-

tions, recently appears tu^o opposites styles: First. a demonstration as an ele-

ment o^social cohesion, and it's massive expression in an inductive spontane-

ously form. Second, in a parallel direction. I ueriJy an increase of social

movements without no type o/^institutiona(u•.ation a+here independents colecti-

ues, reject the expressive procedimen(s and they makeforce against thc^ insti-

tutionary (economic. and the di^^erent ways o^acting, discourse, etc.

Introduccio

Si al llarg de la historic observem que gran part dels conllictes so-

ciopolitics degeneren en successos violents, en les anomenades socie-

tats avan^ades o postindustrials, governants i interlocutors socials

(grups de pressio, partits, etc.) busquen Gamins pacifies de eomuni-

cacio. Com afirma eneertadament Charles Tilly. «quan les capacitats

de destruccio o neutralillacio mutues progressen, es dibuixa un mo-

viment de ritualitzacio dels conllictes: els enfrontamenis violents se

substitueixen per demostracions de fora i manilestacions» (Tilly,

1978, p. 186). Amb una visio historica, aixo representa un pacte tacit

entre les minories enfrontades i 1'Estat (monopoli legal de la violencia)

per cutter la inestabilitat del sistema social imperant i el conjunt d'i-

dees i creences que el sustenta. Es garanteix aixi el canvi social salva-

guardant-lo de ruptures traumatiques. La participacio es conl^igura

llavors tom un element mes de cullura politica.

El concepte d'institucio ha estat formulat i desenvolupat per di-

versos autors (E. Durkheim, M. Olson, Giner, Mary Douglas, Powell i

Di Maggio, Eder). Sabem que les institucions es conformen per con-

ventions legitimes (M. Douglas). Fs considera que es done un fun-

cionament institutional normal quan existeixen intercanvis estcbles

entre les institucions que vertebren la societal, tom arc les estnzctu-

res familiars, el funcionament economic, els tulles religiosos, el re-

gim politic, el rol dels caps i el rol de la justicia, les normes i els va-

lors, etc. Es, per taut, «un sistema compartii de regles de qualsevol

tipus» (Eder, 1998, p. 352).

Des de la perspective del canvi social, la institucionalitzacio to

processos similars en la ritualitzacio, la rutinitzacio, la normalitra-

cio i la moderacio. ^^El conjunt dels Movimenis Socials es troben en el

transit de les actions de caracter voluntari, militant, reivindicatiu...

a una certa professionalitracio institucional» (Aganzo. 1992, p. 1 10).

La professionalitracio dels grups de protesta implica el reconeixe-
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ment juridic de les organitzacions (associacions, sindicats, etc.) i 1'e-

xistencia de membres responsables alliberats o assalariats per les

organitzacions): tambe, es permet als co1•lectius obtenir certes facili-

tats per assolir els seus objectius (tarifes postals reduides, desgrava-

cions fiscals, subvencions a tons perdut o a programes concrets, ma-

jor resso en els mitjans de comunicacio, representacio en organs de

consulta o de cogestio, etc.). Els moviments socials son, aixi, una

font de noves institucions (Turner i Killian). Els costos i els beneficis

de la institucionalitzacio depenen tambe de la diversitat i la peculia-

ritat de 1'estructura d'oportunitat politica (EOP) existent a cada mo-

ment i en cada ambit geografic (Adell, 1994).

Juntament amb aquests trets d'institucionalitzacio de les orga-

nitzacions socials, Almond i Verba van constatarja que i'augment de

la «competencia politica subjectivw (alts nivells educatius i seny po-

litic com a ciutada) de la major part dels ciutadans coincideix amb el

descens de la capacitat de les institutions politiques (partits, admi-

nistrations, etc.) per canalitzar les demandes. Com afirma Josep

Pont, «la majoria de vegades, el sistema politicoadministratiu reac-

ciona de forma retardada, en no oferir prou capacitat quant a canvis,

aixi com per una mancanea en les competencies per donar solu-

cions» (Pont, 1998, p. 127). Es aixi com, en contextos demoeratics,

moltes organitzacions han guanyat una amplia credibilitat i legiti-

mitzacio per part de la ciutadania, en detriment d'unes altres insti-

tutions classiques com son els partits politics, lajusticia, 1'Esglesia,

militars, empreses, etc. '

Si, a] principi, els moviments socials es presenten com una mino-

ria activa i qualificada de la societat civil, i, doncs, com a ((agents ex-

terns al sistema politic,, (Kriesi), actualment son ja pots els qui dis-

cuteixen que els actors col•lectius han assolit un important poder

d'intervencio en el canvi social. El concepte d'accio col•lectiva ens re-

met a l'expressio dinamica i publica dels actors-subjectes col•lectius.

El concepte inclou una dimensio grupal (grup, masses) i organitza-
tiva i almenys una accio o expressio mobilitzadora dins de l'ampli re-

pertori de l'accio existent. Per a Melucci (1978), 4'acci6 col•lectiva es
defineix en un primer nivell com el conjunt de conductes conflictives

dins d'un sistema social i per tant, una accio col•lectiva implica la

1. Un exemple d'aixo. el tenim en les campanyes de solidaritat amb les victimes

dels desastres de Rwanda o de l'huraca Micht. Els ajuts economics dels ciutadans so-

lidaris s'han dirigit mes als comptes gestionats per les ONG clue als comptes d'ajuda

oficial. Gracies a la institucionalitzacio, la ciutadania es molt mes solidaria, pero al

niateix temps es incapac d'exigir als governants (0,7 %, del I'IB, fi del comers d'ar-

mes...) i a les empreses on canvi radical que posi fi a les injusticies.
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lluita de dos actors, cada un dels quals caracteritzat per una solida-

ritat especifica i oposant-se a l'altre per l'apropiacio i el desti de va-

lors i de recursos socials,,.

La integracio (control social, hegemonia i solidaritat, en les dife-

rents versions de la teoria) «es pot produir per la repressio, la socialit-

zacio, l'obligacio mutua o el consens>" (Tilly, 1984, p. 70). La teoria de la

integracio social es va desenvolupar en la sociologia amb l'enfocament

estructural-funcional. L'analisi de la paraula disjimcional ens situa a

la pista del conllicte social. Avui dia els seus postulats son q iestionats

i superats des de diversos angles d'analisi. Recentment, els torrents

del nou institucionalisme (Powell i Di Maggio) defineixen les organitza-

cions socials en termes de productores i comunicadores (d'iinatges i

de discursos, principalment), en competencia amb les altres organit-

zacions, amb les empreses i amb les administrations.

Enfront de les teories ocupades a dividir les actions en institucio-

nals i no-institucionals, avui 44es considera l'accio col•lectiva coin tin

mode legitim de participacio i d'acces a la politica» (Gamson, Mac

Adam). En opinio de Melucci, els nous moviments socials parteixen

d'una estructura organitzativa original, marcada pel rebuilt dels par-

tits politics i els sindicats en profit d'organitzacions descentralitza-

des, a petita escala, antijerarquiques, que permeten l'accio directa.

Per a d'altres autors, com Eder, els moviments socials son tin ele-

ment clau del nou sistema institucional emergent (ordre postcorpo-

rativista).

1. La ritualitzacio de la mobilitzacio

Pe] clue la als processos de canvi social accelerat. i sense menys-

prear el paper de les elits, gran part de la discussio ester centrada a

atribuir una major o menor capacitat de transformacio als actors so-

cials o institutions. Per als torrents neoinstitucionalistes (Powell i Di

Maggio), des institutions modelen la vida social molt mes que els

moviments socials: la participacio dels moviments en la reorganitza-

cio del sistema institutional a les societats modernes mostra com les

institucions transformen els moviments socials* (Eder, 1998, p.

338). Com si es tractes d'una lluita, les perspectives construccionis-

tes (Gamson, Hunt i Benford, Snow, Larana, Gusfield, etc.) compar-

teixen tambe la posicio hegemOnica del discurs i, per tant. la im-

portancia d'institucions i mitjans de comunicacio dins el mare

(frame) cultural del contlicte.

Segons el meu parer, quan parlem dels moviments socials, els

processos d'institucionalitzacio tenen dos vectors. Per un costat, les
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institucions tradicionals persisteixen, es regeneren i adquireixen
credibilitat gracies a la institucionalitzacio de les noves organitza-
cions socials (apropiacio de discursos i estils, cooptacio de liders,2

rutinitzacio, interpretacio de demandes, etc.). Aixo s'assoleix a tra-
ves de la burocratitzacio. la professionalitzacio i la gouernamentalit-

zacio de les estructures d'aquests col•lectius, i tambe mitjaneant la
consideracio de Fassociacionisme com a substitut del grup primari
(la familia),^; la capellanitzacio del voluntariat (fe, resignaeio i com-
promis de salvacio) i la tribalitzacio i segmentacio del conflicte. For-

men els camps pluriorganitzatius i per aixo construeixen significats

(Klandermans, 1994, p. 206). Tot aixo comporta la declaracio d'a-

questes organitzacions com d'interes public i el reconeixement d'unes,
a la vegada que signora i es veta d'altres. Aixo mante les institucions
formals i comporta -segons els casos- la supervivencia o la fi de les
noves organitzacions. L'origen del finaneament marca i explica cla-
rament les relations de dependencia que s'estableixen.4 Igualment,
aquesta porositat fa que, inevitablement, els moviments siguin
tambe creadors de noves institucions, de nous valors i de noves rea-
litats (Raschke). A tall de resum, podern afirmar clue algunes institu-
cions nioren (per la seva incapacitat de regeneracio), d'altres es man-
tenen (atesa la seva capacitat de transformacio) i d'altres neixen (es
fan necessaries). Sens dubte els simbols i els discurso' son un ele-
ment central per entendre 1'anomenada institucionalitzacio dels mo-

2. Aquesta cooptacio ha estat especialment gran en organitzacions del moviment

feniinista i del moviment ecologic. Els estudis de Tomas Alberich (1993) mostren

lanihe la seva importancia numerica en el moviment veinal o ciutada. Jaime Pastor

al-ludeix Lambe a la cooptacio dels discursos.

3. L'augment de la participacio de l'individu en associations voluntaries podria ex-
plicar-se tambe -i aixi ho crew Georg Simmel (1995)- per la necessitat de cobrir i
substiluir els factors emolius i afectius que temps enrere es rebien de la institucio fa-

miliar. Per la seva part. Oberschall (1993) considera que aquesta pertinenea mostra

una faceta integradora realitzada per persones no conilictives.

4. Algunes dades: 15 de Ies 38 fundacions del PSOE van rebre durant el periode 1982-
1987 mcs de 14.000 milions de pessetes. El 1995. la Coordinadora Estatal d'ONG va in-
gressar 32.577 milions de pessetes (un 56 °/) de fonts publiques i un 44 % d'origen privat).

5. Aixi. per exemple, els termes d'analisi varien considerablement si parlem del mo-
vinment ecologista, del mediambiental o del conservacionista. i al final apareixen lemes
tau agosarats com el "nuclear hoy, solar manana» (del Forum Atoniico Espanol). Igual-
nient. molts confoneii organitzacions amb noms similars pero estrategies clarament di-
terents, torn per exemple ADENA o AEDENAT. Aquestes caracteristiques no casuals de
conipetencia. inliltracio o confusio son comunes en altres moviments, com per exemple
cn el moviment de solidaritat anib 1'entrada d'institucions religioses. organismes oficials
i esponsoritzacions consentides o imposades de caracter public o privat. La campanya
0.7 No d'una coneguda marca de cigarretes es IYillirn exemple d'absorcio de discurs.
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viments socials, pero en aquesta investigacio ens centrarem en l'ac-

cio dels moviments socials i en la ritualitzacio de les seves formes ex-

pressives de protesta.

2. Mobilitzacio ciutadana , un exemple per a ]'estudi

Ja hem apuntat que una de les formes o recursos participatius

mes utilitzats pels moviments socials o ciutadans es la mobilitzacio

en forma de manifestacio.

Per interpretar la dimensio d'aquesta practica, nomes cal dir que

cada any es produeixen a tot l'Estat entre 9.000 i 12.000 inanifesta-

cions.y En referencia al nombre de manifestants, entre dos i sis mi-

lions de persones secunden anualment aquesta practica.7 Aquesta

forma de reunio col-lectiva ha adquirit les dimensions convencionals

(simboliques i reals) suficients per esser tingudes en compte tambe

com un indicador de cultura politica. D'alguna manera, i com diu

Merton, des evasions de les regles institucionals s'institucionalitzen

elles mateixes» (Merton, 1982) quan son adoptades per tin nombre

substantial de gent.

Mitjancant ]'estudi d'aquesta forma d'accio co1•lectiva es poden

obtenir nous elements d'analisi per coneixer, per exemple, coil

aquests moviments -i les seves campanyes i organitzacions- apa-

reixen, rornanen i desapareixen davant l'opinio publica.

En els tres ultims congressos de la Federaeio Espanyola de Socio-

logia celebrats a Madrid (1992), Granada (1995) i A Coruna (1998)

vaig exposar de forma detallada una metodologia concreta per a 1'es-

tudi de la protesta i una part dels resultats obtinguts.' Es tracta

d'un metode d'analisi empiric que intenta quantificar la prepon-

derancia d'uns moviments socials o d'uns altres en un periode de

temps determinat.

Les dades son obtingudes de I'aplicacio estadistica de les varia-

bles analitzades a cada unitat d'observacio (manifestacions`') que

6. Segons el Ministeri de ]'Interior, el 1989 es van celebrar 8.880 manifestacions a

tot el territori espanyol. En els anys segiients les dades son: 9.460 (1990), 11.815

(1991) i 9.686 (1992).

7. Segons les (opts oficials, en les 11.550 manifestacions de ]'any 1995 van sortir

al carrer a tot 1'Estat tin total de 3.606.171 persones. Segons un estudi d'elaboracio

propia, la dada estimativa de manilestants podria fins i tot duplicar-se.

8. Continuacio de les dades exposades a Adell (1989).

9. Les variables analitzades a ]'estudi (en fase avancada) son les seguents: 1. Niumero

de registre. 2. Treball de camp. 3. Tipus de mobilitzacio. 3. 1. Fases de 1'acte. 4. Data.
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intcgren una mostra estudiada de 5.130 mobilitzacions celebrades

a Madrid entre els anys 1975 i 1996, ambdos inclosos. General-

nlent, el recurs a la mobilitzacio en forma de manifestacio es pro-

ducix despres d'esgotar altres tipus de camins negociadors, i en la

majoria dels casos es combina amb altres formes de participacio i

de pressio, com la recollida de firmes i el Iliurament de peticions,

denoncies, assemblees, mitings, boicots, aturades, vagues, referen-

dums, etc.

A 1'estudi es combina l'observacio directa amb la consulta de les

fonts documentals. La mostra recull informacio sobre l'organitzacio,

el desenvolupament i la repercussio de les manifestacions. El treball

de camp i la consulta i contrastacio de fonts primaries i seeundaries

serveixen per a la localitzacio i ulterior codificacio i descripcio de les

unitats d'observacio (dades agregades).

Segons la meva opinio, les aplicacions d'aquest treball permeten

intentar «deseriure, explicar i comprendre,^ (Elizalde) les demandes

dels moviments socials i els processos sociopolitics d'aecio col.lec-

tiva que desencadenen. La dimensio espacial (Madrid-capital, 21

districtes) i el context cronologic (22 anys) permeten, a mes, analit-

zar els canvis des de la seva especifica dimensio local i el seu context

sociopolitic (transicio politica a la democracia).

Una de les linies d'investigacio exposades consisteix precisament

a estudiar el grau de ritualitzacio o de convencionalitat dels conilic-

tes i la seva repercussio en la simpatia o l'antipatia que susciten en

1'opini6 publica. Permet tambe observar quins son els escenaris

simbolies del conflicte, la capitalitzacio dels exits i els fracassos per

part dels poders i organitzacions, els vexes o conjunts d'aceio entre

els noes i els cells moviments socials, els canvis en el repertori de

i'accio col•lectiva, etc. En definitiva, l'objeciiu seria desxifrar un fe-

nomen al meu parer central en l'estudi dels processos del conflicte i

del canvi social.

Aixi, per exemple, la relacio nombre de convocatories/nombre de

mobilitzats es sens dubte la mes interessant, ja que ens mostra un

cert equilibri de la pressio al carrer. Aixo pot ser un indicador del

grau d'estabilitat democratica i de maduresa per part de les organit-

zacions sociopolitiques. Tot aixo ens fa suposar que, quan un sector

5. flora d'inici. 6. Dnracio. 7. Legalitat. 8. Organitzacions convocants. 9. Sector politic

o movinicnt social que convoca. 9.1. Sectors politics. 9.2. Moviments socials. 10. Orga-

nitzacions clue hi dunen suport. 11. Sector politic o moviment social de suport. 12. Mo-

tiu de hi convocatoria. 13. Tema clau. 14. Lloc o itinerari. 15. Codi de distrfcte, locali-

tat. comunitat aulbnoma i pais. 16. Dades d'assistencia segons fonts. 17. Dades

mitjanes d'assistencia segons estudi. 18. Ambient o successos. 19. Informe qualitatiu.
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politic o tin moviment social es mobilitza, es, en gran mesura, res-
tant 1'espai politic i social (almenys el resso i el protagonisme) a al-
tres partits, sindicats o col•lectius.

Per tart, la pluralitat de les organitzacions politiques o socials
(exclusiva dels sistemes democratics) determina, al mateix temps,
una diversificacio del protagonisme del carrer en establir-se un cri-
teri de ternes o prioritats reivindicatives que eclipsen davant l'opini6
publica altres conflictes menors. Els mitjans de comunicacio incidei-
xen en els processos i determinen aquestes prioritats informatives.
La polaritzaei6 queda aixi segmentada i el conflicte esdeve cronic i
quotidia. En multiplicar-se el nombre d'actors que intervenen (i que
estan en competencia), el conflicte en el seu conjunt queda debilitat i
comporta un alt cost (temps-diners-expectatives) per a les perso-
nes i organitzacions per fer-se escoltar.

Per interpretar els processos d'institucionalitzacio democratica
registrats en els ultims vint-i-cinc anys, en ]'ambit de l'accio
col•lectiva (moviments socials, mobilitzacio, etc.), em referire a al-
guns elements il•lustratius, com son la despolititzacio de la mobi-
litzacio, 1'ampliaci6 del repertori de 1'acci6 i el pas de la repressio a
la tolerancia.

2.1. La despolititzacio de la mobilitzacio

Segons 1'anomenada Aesi de la desmobilitzacio», com mes
avanga un proces de transicio politica democratica mes es produeix
una constant desmobilitzacio (menys manifestacions, menys assis-
tents). Ja el 1984, Marina Subirats observa aquest fenomen i el de-
fines) com un signe de normalitat democratica, i paralel-lament
constata que ((existeix, per taut, una desvinculacio creixent entre
institucions i formacions politiques. Per un costat, cone a actors de
la reconstruccio de la societat, i el conjunt dels ciutadans, receptors
mes o menys critics. Es tracta, aparentment, d'un signe de ^morma-
litat democratica,, que sembla produir-se prematurament,, (Subi-
rats, 1984, p. 25). Atribueix el fenomen a ]'augment de 1'atur i a la
inseguretat ciutadana.

A 1'Estat espanyol, si que es cert que en nombres absoluts, la
dada total de mobilitzats/any disminueix considerablement (llevat
de ]'any 1997). Superada la polaritzaci6 i Yalta polititzaci6 existent a
Finici de tot proces de transicio, es producixen canvis en el repertori
de 1'acci6 col•lectiva i s'amplia el ventall de formes d'expressi6 i cis
camins participatius. Contrariament, el nombre de manifestacions
augmenta considerablement any rere any. Aix6 es degut principal-
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meat a la major permissivitat de ]a legislacio de reunio i manifestacio

des del 1977 i sobretot des del 1983. Aixi, l'augment de llibertats in-

cideix en 1'augment practie del nombre d'associacions i tambe en

l'augment de reunions. Menys manifestants, pero moltes mes mani-

festacions. En augmentar les condicions de legalitat, augmenta el

nombre d'organitzacions del teixit associatiu disposades a la mobi-

litzacio. Aixi mateix, apareixen nouS temes per part dels nous movi-

ments socials. Tot aixo fa augmentar el nombre de convocatories.

Aquesta ultima tendencia tambe es comprova en altres democracies

consolidades.

Si durant l'etapa de govern d'Arias Navarro la pressio estrictament

politica es produia a rao d' I de cada 4 mobilitzacions (mobilitzant el

63 % del total de participants), durant l'etapa PSOE les convocatories

d'aquestes caracteristiques es redueixen al 8,2 % obtenint el 34,2 %

d'as istents. Per la seva part, els moviments socials, sobretot el sindi-

cal. porten la iniciativa en un 74 % de les convocatories (a la primera

etapa) i augmenta en mes de divuit punts el seu protagonisme en 1,61-

tinia etapa. Quant al suport mobilitzador, el seu protagonisme es du-

plica en el mateix espai temporal. L'unica excepcio a les tendencies

s'observa en el percentatge d'assistents durant l'etapa Calvo Sotelo.

Te la seva explicacio: al cap de dos dies de I'inici del seu mandat es va

celebrar la macromanifestacio per les llibertats i contra el colpisme,

comptabilttzada com a mobilitzacio unitaria convocada pels princi-

pals partits politics (AP-UCD-PSOE-PCE), ] que va rebre el suport so-

cial de gairebe tota la ciutadania. A mes a mes, en aquesta segona

etapa UCD hi va haver, en general, nivells de baixa mobilitzacio, en

un gest generalitzat de moderacio davant les resents incerteses.

Als quadres 1 (convocatories) i 2 (participants) es pot observar

coin el pes de la pressio politica al carrer disminueix, al mateix

temps que es consolida el sistema politic parlamentari; davant

d'aixo, la pressio social augmenta, ja que es generen nous problemes

i es plantegen noves fites de dificil atencio per part de les maquina-

ries dcls grans partits parlamentaris.

Quadre 1. Percenlatge total de mobilitzacions segons els grups convocants

ETAI'A

Actors Arius Suarez Calm Sotelo (;or zOk'z

Partits politics 26 21 . 8 18.4 8.2

Moviments socials 74 78. 2 81.6 91.8

"Total (°/,) 100 100 100 100

Nombre (milers ) 123 660 109 4.213
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Quadre 2 . Per^^entatge total de participants a les convocatories

E'1'AYA

Actors Arias Suarez Caluo So[elo Goru«Ic>z

Partits politics 63 36,8 81 34,2
Movements socials 37 63,2 19 65,8

Totes] (^%) 100 100 100 100
Nombrc (milers) 489 5.025 2.935 10.385

Amb la consolidacio de la democracia, els movements socials tenen
major presencia, protagonisme i pluralitat (1982-1997), en detriment
dell antagonismes ideologies (1975-1981). Es passes del macrocon-
ilicte (lluita de classes) a la constel•lacio dels microconflictes (interes-
sos enfrontats). Davant la desmobilitlacio esperada a mesura que la

transicio avan^a (progressives satisfaccio de les demandes, democracia
representatives, cansament, etc.), apareix una tendencies remobilitla-

dora per part de les organitzacions (anteriors, reconvertides i noves). A
Catalunya i al Pais Basc la mobilitzacio de caracter nacionalista mante
cotes importants de participacio, encara que amb una continua trans-
formacio de les seves bases i del seu grau de radicalitat.

Considerant els actors de la mobilitzacio, del cas espanyol apre-

nem que 1'excessiva polititzacio dels conflictes es tapica dels peraodes

de transicio politica. A grans trets, es produeix un proses d'institu-

cionalitzacio de la protesta polatica acompanyaL paradoxalment d'un

augment de les practiques de participacio social en ser aquestes re-

conegudes com un dret (article 21 de la Constitucio) i normalitzar-se

grades al seu us com una forma legatima d'expressio. Certament, les

elits van dirigir i fins i tot van allunyar la ciutadania de gran part del

debat politic del moment. Series, per tant, un miratge atribuir el pes

del canvi politic durant la transicio espanyola (1975-1981) exclusi-

vament a les mobilitzacions de masses, pero no per aixo se n'ha de
menysprear la importancia.1O

De la mateixa manera, no totes 1'accio col•lectiva es va reduir a la
convocatoria de manifestacions, ja que moltes ni van arribar a cele-

brar-se, a causes de repetides i expresses desautoritzaeions. En molts

moments de la transicio, la vaga, 1'assemblea, el mating, el recital, el

10. Segons el C[S (Centro de Investi^aciones Sociolo^icas), a la pre^unta: ^^lCree Vd.

que Suarez tomo la decision de establecer la democracia por se mismo y porque quiso, o

porque less fuerzas political y la presion en la cane le obligaron a ello?^^, un 13 %, va conles-

tar que va prendre la decisio ^^por si mismo y porque quisa^ davant un 55 ^%^ que va opinar

que va ser ^^porque less fuerzas politicas y la presion de la cane le oblikaron a ello^^. Un 32

^^Ns/nc^^. Font: CIS. Coleccion ^^Estudios y Encuestas^^, num. 3 (E. 1495, novembre 1985).
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seguici de dol o les simples insubordinacions van simbolitzar millor la

protesta. Com afirma Paloma Aguilar, "el conjunt d'accions col.lecti-

ves. impulsades per diversos grups, recull un ampli ventall de possi-

bilitats que. en no pocs casos, eren fruit de la necessitat d'esquivar la

legislacio repressiva encara vigent» (Aguilar, 1997, p. 346). Vegem ara

1'ampliaci6 i la versatilitat de l'acci0.

2.2. L'ampliaci6 del repertori de 1'acci6

Obviament, no totes les organitzacions s'expressen al carrer, en-

cara que tot moviment social fie, per definicio, un ample nombre de

col•lcctitts que amb major o menor assidultat recorren a aquestes

accions. 'L'acte irreductible que subjau en tots els movements so-

cials i revolucions es l'accio col,lectiva contenciosa. L'accio col•lectiva

adopta rnoltes formes: pot ser breu o suportada, institucionalitzada

o disruptiva, monotona o dramatica» (Tarrow, 1997, p. 19).

Diversos autors han ressaltat elements d'institucionalitzacio en la

protesta. Aixi per exemple, segons Sidney Tarrow, 'el meting public

amb que habitualment finalitza una marxa comencava quan la multi-

tud arribava a la seva destinacio, presentava la seva peticio o atacava

els seus enemies. Avui es mes probable que la marxa acabi amb discur-

sos i musica rock,' (Tarrow, 1997, p. 190). ,Els estats constitucionals

han arribat a acceptar les manifestacions com una practica normal i

fins i tot avantatjosa (...) que s'ha convertit en la principal expressio no

electoral de la politica civil modernw" (Tarrow, 1997, p. 189). A 1'igual

que la vaga, ides manifestacions van comencar tambe com a accions

disruptives que posteriorment es van institucionalitzan" (Tarrow, 1997,

p. 189). Piven i Cloward van mes enlla i consideren que les manifesta-

cions i les vagues han perdut part de la seva eficacia. Aquest desgast,

l'anomenen normalitzacio. Pero la normalitzacio no implica necessa-

riament desmobilitzacio i prova d'afxo son els indexs de participacio

juvenil. "El 1989 tin 44 % dels mes joves (de 18 a 25 anys) reconeix ha-

ver participat en vagues, un 40 % en manifestacions i un 37 % havia

lirmat peticions"" (Moran i Benedicto, 1995, p. 88) Segons l'enquesta,"

1 1. Enquesta E. 1788, amb un nombre de 3.356 entrevistes. Aixo representa un

lieu augment de ]a participacio respecte a 1'enquesta de l'any 1980 (E.1237), els resul-

tats de la qual. per als mateixos grups d'edat, son: tin 31 "% van participar en vagues,

tin 41 '%/ en nuuiifcstacions i un 39 %% havia lirmat peticions. Les dues enquestes es

van realitzar despres d'importants mobilitzacions, en les quals la joventut va tenir

molta participacio: moviment estudiantil (contra la politica educativa del Govern el

1979-80 i cl 1987-88, moviment sindical (contra la Ley del Empleo d'UCD el 1979 i el

14-1) del 1988), moviinent pacilista (objeccio de consciencia), etc.
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en nivells educatius alts, la participacio a manifestacions assoleix el 53
%. Les enquestes no reflecteixen 1'augment de participacio dels joves
menors de divuit anys, que resentment apareixen molt actius en al-
guns moviments (estudiantil, nacionalista, autonomic, pacifista), en
campanyes de solidaritat convocades per ONG o en mobilitzacions con-
tra el terrorisme (1997).

Als uUims vint-i-sine anys s'observen tambe canvis i nous estils
en el repertori de 1'accio. Manifestacions, conceniracions, i mitings
perviuen com a formes d'expressio classiques. Van quedant en desus
els salts, xocs, encadenaments, deslilades. aturades, assemblees, els
seguicis de dot, etc. Es mantenen encara vigents les xiulades. les trac-
torades, els tumults, les marxes, els festivals, les casserolades, les
apagades, les presentacions de firmer, els boicots, les caravanes de
vehicles, etc. Altres formes d'accio mes usuals als ultims anys son:
cadenes humanes, assegudes, encartellades, petitions al Defensor del
Poble, acusacions particulars, referents, oct^pacions, escenificacions
de parodies, actes simbolics, carryng, i, sobretot, acampades i mar-
xes damunt vehicles.

Jose Barranco (1997, p. 76-91) considers que una alts forma de
mesurar el grau d'institueionalitzacio d'una convocatoria es aiendre
1'externalitzacio formal dels suports que rep d'organitzacions i liders.
Defineix quatre nivells: suport tradicional (partits politics i sindicats,
Esglesia); suport no tradicional (coalicio electoral de partits i organil-
racions socials): suport informal (coparticipacio de dirigents polities
a titol individual); sense cap suport. Aquest autor constata que un
53 % de les convocatories ocorren sense cap suport institucional.'^

Una de les caracteristiques dels moviments socials es el fet que
les sever estructures es reajusten, es dissolen o iransfonnen el seu
camp d'activitat; generalment, combinen formes classiques de mobi-
litracio (amb eficacia ritualitzada i limitada) amb elements innova-
dors (originalitat, sorpresa i rise), ampliant aixi el repertori. En ori-
sions ^^les activitats de les organitzacions tendeixen a desmobilitzar
la gent dels carrers cap a les sales de reunio^^ (Piven i Cloward. 1977,
p. 12). Podriem afegir: i de les sales de reunions a les seves cases, i
tornar a comen^ar, talmeni un pas oscil^latori i pendular, de 1'ambit
public al privai i viceversa (Hirschman). ••Les practiques i les formes
organitzacionals dels moviments socials son instilucionalitzades

12. Se^;ons el seu estudi de mobilitzacions a Suissa, un 29 ^%^ de les convocatories

reben suport Iradicional, un 10 °/, informal, i un 8'%v al^un suport no tradicional (E3a-

rranco. 1997, p. 77). E;ntre les menys institucionalitzades destaca el moviment auto-

nom urba (contracultural), que rep suport inslitucional a tan sots una de cads dcu

manifestacions. Les que mes suport reben son les mobililzacions de solidaritat.
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com a practiques discursives» (Eder, 1998, p. 352). A causa de la ins-

titucionalitzacio, algunes organitzacions entren en un cul-de-sac per

]a falta d'estrategies propies.

2.3. El pas de la repressio a la tolerancia

Si be la major part de les manifestations discorren en un ambient

pacific, part de la ciutadania continua identificant l'augment de la

mobilitzacio amb situations de desordre i de violeneia . En no poques

ocasions , policies i manifestants ritualitzen de forma pertinae, la

presa i defensa d 'un espai fisic . ,Aixi, doncs, la disputa entre poble i

FOP es la lluita per l'ocupacio d'un espai? No, es el combat per tot el

que aixo significa , que no es res mes que el poder» (Zorrilla, 1976, p.

117).

Malgrat que es tracta d'un fenomen quantitativament minoritari i

tot i no disposar de les dades oficials necessaries per avaluar amb

exactitud l'arnplitud de la violeneia en les mobilitzacions , intentarem

obtenir elements comparatius per a l'argumentacio seguent. Atesa la

seva complexitat , no ens referirem aqui a les causes , a la proceden-

cia dels manifestants o a la forma expressiva d'aquestes violencies.

Encara que generalment provenen dels manifestants , en d'altres ca-

sos es tracta de repressio policial. En democracia , la repressio cons-

titueix una accio delicada. Comporta decisions energiques , com 1'us

de la for4, a, la qual , si s'utilitza desproporcionadament , pot agreujar

el dcsordre en lloc d'aturar-lo, suprimir la llibertat en hoc de defen-

sar-la. Aixo mereixeria una analisi especifica.

Segons el nostre estudi 1975/19950 , centrat a Madrid, un 78 %

de les reunions se celebren en un ambient mes o menys tranquil (pa-

cific o festiu ). Es produeix algun tipus d'incident en el 20 % de les

manifestations i en nomes un 2 % les violencies son de gravetat.

S'ha considerat rnanifestacions amb incidents aquelles en que es

produeixen transgressions individuals o grupals de la legalitat vigent

per part de manifestants o policies , o esdeveniments inesperats.

agressions entre manifestants , corregudes , carregues repressives,

algun ferit lieu, destrosses , algun detingut o circumstancies que al-

teren la normalitat d'un acte. En canvi, tenen la consideraeio de vio-

lentes aquelles en que els incidents son de mes envergadura (diver-

sos ferits o algun mort, agressions amb armes o vandalisme per part

dels manifest ants , quantioses destrosses , excessos policiacs, etc.).

La participacio intencionada en incidents sol ser de caracter indi-

vidual o minoritari . No obstant aixo, la tensio i el rise fisic pot esten-

dre's a tots els assistants , i fins i tot als transeunts . Com rues gran es
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el nombre d'assistents a la mobilitzaci6 mes dificil es que la tensio
augmenti o degeneri de forma col•lectiva. En aquest context, moltes
incidencies o violencies poden passar desapercebudes per la major
part dels assistents.

Obviament, en un periode de temps tan dilatat corn l'estudiat
aqui, 1'ambient de la protesta ha variat. Per no allargar-nos i poder
oferir una visio de la ritualitzacio del conflicte per part dels actors
que hi intervenen, al grafic 1 resumim les diferencies que es produci-
xen en vint anys aportant dades de 1975, 1985 i 1995. Per cada aiy,
s'indiquen els percentatges de les mobilitzacions (M) de la mostra
considerada aqui com a pacifiques, amb incidents o amb violencia.

Tambe s'ofereixen els percentatges de les persones que hi van parti-
cipar o assistir (P) (actives, avisades, perplexes, sense saber-ho, etc.)

respecte al total de manifestacions.

S'observa un alt gran d'incidents f de violencies en la majoria de
les convocat6ries de l'any 1975 i el cost fisic que van sofrir els assis-
tents (tensio, indignacio, lluita, repressio, detencions, il•legalitat, fe-

rits, talls de transit illegals, etc.). Les dades es redueixen clarament

deu anys despres (tolerancia, legalitat. conflicte, crispaci6, etc.) i tc-
nen nivells mes normalitzats el 1995.

Els esclats de masses son disgregacions sobtades de tota la massa

o d'una part. A vegades una forta tensio (entre manifestants, tran-

sei nts i policies) no degenera en un incident, mentre que en altres

ocasions desemboca en cops amb violencia de magnitud imprevisible.

Moltes violencies es presenten imparables despres d'un detonant

inesperat. «L'incident imprevist no es res mes que el mecanisme que

permet passar d'una situacio de violencia latent a una situacio de

violencia explicita» (Zorrilla. 1976, p. 162). En la majoria dels casos.

l'esclat de ]a massa implica l'existencia de successos o incidents que

desemboquen en forma de salts (disgregacions i reagruparnents sob-

tats) en que es produeixen diversos tipus de violencia. <<En l'atmos-

fera exaltada i a l'escalf de la massa, els dubitatius comencen a

creure, els indecisos es tornen resolutius i els moderats, extremis-

tes» (Moscovici, 1981, p. 155). Aquest pas a l'accio per part dels in-

dividus en massa ha estat analitzat per Mark Granovetter quan es

refereix als llindars de reuolta (Granovetter, 1990), i assenyala 1'e-

xistencia en 1'individu (Fun component quasi-mecanic d'una simpli-

citat extraordinaria. Es pregunta com es forma un comportament

col•lectiu en una poblacio d'individus racionals/irracionals en que

cada un s'enfronta a una elecci6 binaria: per exemple, unir-se o no a

un moti, creure o no en una innovaci6, un rumor, una opini6, una

fugida davant el perill, etc. La distancia entre l'ordre i el desordre es

redueix al minim.
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Grafic 1
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Aquest llindar de revolta. que impedeix que la massa es quedi en
un punt mitja i ambigu entre l'ambit pacific i el violent i arrossega les
masses cap a un extrem o un altre, es corrent en moltes protestes.
En algunes ocasions , una comunitat pot considerar la violencia legi-
tima. t,Recolzant-se en historiadorss (Rude, 1964 ; Shorter i Tilly,
1986), ttGurr mostra que la legitimacio de la violencia en una societat
determinada es mes probable si aquesta ha estat emprada anterior-
ment amb exit)) (Fillieule i Pechu, 1993, p. 60).

La violencia al seu gran maxim pot produir un trist balan^% amb
1'afegit de perdues de vides humanes. Tal com afirma Decoufle, quan
s'arriba a les barricades, "la universalitat del projecte revolucionari
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13
1975

33



1Zc1111nn jlclril /lryilc s

arriba a la seva fi en el combat home contra home)) (Decoufle, 1983,

p. 86). El prefecte de la Policia de Paris durant els esdeveniments del

Maig del 68 va afirmar: ,A vegades la violencia en les manifestacions

es tan gran i passional que aquesta substitueix els desigs de matar)

(Grimaud, 1977). La violencia sobre bens materials no deixa de ser

un mal menor, si fa minvar la violencia fisica contra les persones.

Avui aquest context es denomina terrorisme de baixa iniensitat. La

paradoxa es evident quart Grimaud declara mes endavant de forma

categbrica: «Penso realment que la violencia es el preu que substi-

tueix els desigs de matar per un costat i per 1'altre,,.

La repressio pot generar, al mateix temps, una espiral de violencies.

Durant el franquisme, la repressio de les manifestacions (o les conse-

quencies dels esclats i les corregudes) va causar nombrosos detinguts,

ferits i worts. Els processos de transicio pacifica a la democracia no ex-

ciouen etapes amb alts indexs de violencia politica. "I Els worts es con-

verteixen en martirs (memoria col•lectiva viveni) de la lluita popular. En

alguns casos, les victimes son persones alienes al conflicte violent.

Les dades sobre morts en protestes al carrer son sempre delica-

des i polemiques. Intentarem oferir-ne algunes, tot i que som cons-

cients que el nombre real de morts podria ser sensiblement major

(sobretot als anys setanta), pert) el rigor del present estudi obliga a la

distincio entre els rumors i els fets contrastats, cosa que ens ha fet

descartar multiples casos apareguts en estadistiques mes o menys

interessades i partidistes. Tambe influeixen els criteris utilitzats per

la inclusio o no de determinats successos.'4 En aquest ct)mput es to

nomes en compte els morts entorn de l'acte manifestacio (inici-des-

envolupament-final). Es tracta de worts intencionades o acciden-

tals, originades immediatament abans, durant o immediatament

despres de la manifestacio.

Com veiem en el balane del gn'ific 2, durant el periode 1970-1998

es comptabilitzen a Espanya 102 victimes (90 homes i 12 dones).

13. Durant els ullims trenta anys, la violencia terrorista ha causal mes dun miler

de worts. milers de lerits i prop d'un centenar de segrestats. La consolidacio democra-

tica no ha comportat la seva desaparicio. «El cas espanyol evidencia que, si be 1'absen-

cia de Iliberlats publiques i de mecanismes adequats de participacio politica pot contri-

buir a crear les condicions sota les goals resulta tries probable I'aparicio do terrorisme.

la seva presencia no sembla incidir do forma decisiva, almenys inicialiuent, en la re-

duc(io o desaparicio cle la violencia terrorista preexistent^^ (Reinares, 1989.1). 614).

14. Aixi, per exemple, segons Alain Delale, durant els successos del Maig del 68 es

produeixen a Franca 19 victimes mortals (12 direcles i 7 indirectes) (Delale i Ragache.

1978, p. 230). Si al seu estudi hi apliquessim les condicions aqui utilitzades, la dada

es reduiria a tin total de 5. Els altres casos son successos exteriors al tenomen aqui

estudiat: atemptats, baralles domesliques. baralles en mitings electorals, etc.
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Grafic 2
Morts en manifestacions 1970-1998
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Entre el 1970 i el 1979 es van produir 73 d'aquestes morts. En dos
casos. els moris van ser membres de les forces d'ordre public15 i la
resta son manifestants o transeiints . Almenys 38 dels casos (anys
1970-1998) es van registrar al Pais I3ase i Navarra, 12 a Catalunya i
10 a Madrid.

La majoria dels morts son deguts a ferides mortals causades per
projectils d 'arma de foe (en general procedents de les FOP o de les

15. Entre els moris es coneixen dos casos de victimes de les FOR El Primer de
Maig do 1973. Juan Antonio Fernandez , membre de la Urigada Politico - Social. va ser
apunyalal a Madrid per membres del FRAP (extrema esquerra ). El 17 de maig de
1978, el sublinenl de la Guardia Civil Juan Echeverri va ser apunyalal a Pamplona
per mautteslanls nacionalistes . i va morir mcs Lard.
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FSE) o a impactes causats per pilotes de goma o pots de fum, utilit-

zats per les forces de seguretat.

Als ant's vuitanta, alguns conflictes sindicals excessivament pro-

longats van desembocar tambe en una radicalitzacio crispada i vio-

lenta dels col•lectius d'afectats.'6 AixO s'esdeve quan els actors de-

tecten la seva propia incapacitat per realitzar o aconseguir els seus

objectius a curt termini o se senten impotents per influir en els cen-

tres de decisio. Al grafic s'observa que a mesura que avanca la tran-

sicio i la consolidacio democratica els indexs de violencia davallen.

Als anys noranta, les victimes mortals es deuen principalment a l'a-

tropellament per vehicles privats o policials, atacs de cor i col•lisions

amb barricades.

Podem afirmar, per tant, que, a mesura que passen els anys, el

comportament de policies i manifestants es ritualitza amb una clara

tendencia a la moderacio i al descens de la violencia sobre bens i per-

sones. Tot aixo ratifica la constatacio de Piven i Cloward (1977) que

la progressiva institucionalitzaeio dels actors socials pot fer dismi-

nuir la radicalitzacio de la protesta. La persistencia de la violencia al

Pais Base mereixeria una analisi a part. `'

3. Autonomia i espontaneitat induida

Jean Meynaud (1978) distingeix entre tres tipus de participaci6:

autonoma, organitzada i institucional. En els apartats anteriors hem

parlat de la participacio organitzada i de la seva tendencia a la insti-

tucionalitzacio en augmentar la legitimitat social d'organitzacions i

produir-se un cert reconeixement d'aquestes per part dels poders

(etapa institucional en Blumer). Al mateix temps s'intenta institucio-

nalitzar encara mes la participacio organitzada i reglar l'autonotnia

individual. La Prestacio Social Substitutoria o la Llei del voluntariat

son dos exemples d'aquest intent de canalitzar la participacio cap a

les institutions i alhora garantir part d'aquest cabal assistencial o

16. En el periode 1983-1987 es produeix 1'anomenada reconversio industrial (na-

val, metall, minera, etc.). La prolongacio de la incertesa laboral i la combalivitat tradi-

tional d'aquests sectors obrers van derivar en diversos incidents violents.

17. Als ultims anys, al Pais Base es producix uu augment de les amenaces a per-

sones i destrosses de bens publics i privats en accions de Kalea Borroka (Iluita at ca-

rrer). Segons el Govern base, el 1996 el nombre d',,incidents i sabotatges" arriba als

1.274 casos, amb un increment del 43 NO respecte at 1995. Contrariament, tambe es

significatiu que el 23,9 % dels bascos consideren que la mobilitzacio ciutadana per la

pan (-espiritu de Ermua") va ser la principal causa que va iniluir en In decisio dc treva

d'ETA (CIS, octubre 1998).
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solidari. De tota manera hem constatat que les caracteristiques de la
participacio individual tambe han canviat.

No podem ignorar que 1'augment del nombre d'assistents a convo-
catbries d'un moviment determinat respon no solament a 1'assisten-
cia dels militants, simpatitzants i incondicionals sing que a aquests
s'hi sumen altres suports, mes o menys habituals, que arriben de la
desmobilitzacio d'altres sectors o moviments afins. Queda per quan-
tificar la cada vegada mes estesa multiparticipacio, consistent en el
compromise simultani amb diverses organitzacions o en el «papallone-
jar» (Maffesoli) voluntarista del voluntariat entre diverses organitza-
cions. Aixo incideix en una participacio breu, debil i espasmodica:
a116 que F. Riva ha anomenat la ((participacio indiferenciadw', sense
obediencia a una organitzacio. Tot aixo s'observa en comprovar que
existeix un sistema de vasos comunicants entre moviments socials
que actua com a log-rolling o processos d'intercanvi i d'equilibri entre
grups. N. J. Smelser parlava tambe de l'existencia d'un equilibri au-
toregulador del sistema, caracteritzat per la renovacio i el cansament
dels nous i veils compromisos i pels girs conservadors o progressis-
tes de l'escala de valors que incidirien tambe en els temes i en les for-
tes d'expressio.

Diversos autors han ressaltat el context en que la falta de credibi-
litat de les institucions genera anomia (Durkheim), alienacio (Marx)
o racionalitzacio i desencantament (Weber).'s En opinio d'U. Beck
(1993, p. 39), <la societat industrial ha product una "democracia a
mitges"». L'actual big-bang de les ONG (Kaltenbach, 1995) seria un
intent de solucionar el deficit democratic. Per a alguns grups, la ins-
titucionalitzacio es un fi en si mateix, pero per a d'altres, no, i en
aquest moment molts comencen a ressaltar la resistencia a caure en
la dinamica institucional, marcant repetidament la seva posicio an-
tisistema (outsiders), la seva negacio a la cooperacio i la insubmissio
a aquest joc d'absorcio. La marcada separacio entre ordre i desordre
-cada vegada mes ambigua- ens porta, en 1'ambit politic, al pres-
suposit de la legitimitat o la il•legitimitat. Els mitjans de comunica-
cio. la cultura (musica o esport) i foci assenyalen els nous escenaris
de la protesta. Es fa cada vegada mes dificil distingir la mobilitzacio
sociopolitica d'altres mogudes socials de caracter juvenil i contracul-
tural: aixo obliga a questionar els plantejaments de la teoria de la
desmobilitzacio i a aprofundir en els indicadors que mostren una

18. Aixi, per exemple. 1'anomenada societat del rise seria un producte del canvi so-
cial institutional i el rise seria l'efecte visible de la desinstitucionalitzacio en curs (Gil
Calvo. 1998, p. 1) ^en que les institucions s'han deslegitimat fins a tal punt clue no son
('apaees de fixar i regular conductes institucionalitzades^) (Gil Calvo, 1998, p. 4).
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tendencia a una remobilitzacio. Pere-Oriol Costa observa que ",als ut-

tims anys, dintre de les societats urbanes avancades, s'ha anat esta-

blint una dialectica constant en el camp de la diversio i, en general,

en el de la vida associativa entre 1'ambit institutional i 1'ambit espon-

tani, entre els mares oficials i els successos improvisats,^ (Costa, Pe-

rez, Tropea, 1996, p. 46). Tambe constata que en alguns sectors ju-

venils s'ha anat imposant ""un front fragmentat de resistencia i

practiques alternatives. Una disponibilitat al contacte i a la sensacio

compartida que utilitza tots els canals que s'ofereixen, o que es ca-

pae d'inventar-se, apropiant-se en ocasions propicies d'actes espor-

tius, concerts musicals o fins i tot manifestacions politiques, on l'ac-

cio i 1'aldarull semblen importar molt mes que els aspectes de

reivindicacio ideologica,^ (Costa, Perez, Tropea, 1996, p. 46).

Melucci ens recorda que l'aecio col•lectiva inclou tambe totes les

conductes que trenquen les normes institucionalitzades en els rots

socials, clue desborden les regles del sistema politic i/o que ata-

quen t'estructura de relacions de classe en una societat. Conduc-

tes que denuncien la tendencia gradual a 1'autoritarisme (repressio

preventiva i coercitiva). Son grups que se situen a Pala radical dels

moviments socials (comites d'empresa. sindicats minoritaris, im-

submisos, ^okupes)), estudiants, etc.). Per a aquests col-lectius, les

institucions no han tingut mai o han deixat de tenir credibilitat.

Amb els seus noes valors i la critica al pensament unit (unidimen-

sional i fragmentari, segons E. Morin) i la versio politicament cor-

recta, questionen el funcionament del sistema. Els discursos de les

organitzacions mostren la distancia entre el possibilisme (rea-

lisme) i el radicalisme (utopia).

A 1'antitesi d'aquesta tendencia hi hauria l'encara recent, massiva

i pacifica rebel•lio blanca contra el terrorisme Ouliol de 1997), que

ens serveix com a exemple d'espontaneitat induida a traves de la

combinacio conjuntural dels ressorts estatals abocats a mobilitzar

lot horn i una improvisada autoorganitzacio social. Gaudeixen d'una

massiva cobertura informativa (facilitacio: previa, durant i posterior)

per part dels media i obtenen el suport massiu de la ciutadania. Son

convocades amb urgencia per la suma de tots els partits parlamen-

taris, els sindicats majoritaris i una llarga tlista de col.lectius socials

encapealada per dirigents politics i carrecs institucionals (alcaldes,

presidents autonomies i de parlaments. etc.). Son, en delinitiva, mo-

bilitzacions d'adhesio al sistema i es produeixen en moments clau

(23-F, terrorisme, etc.). Atesa la seva excepcionalitat, hi assisteixen

gran part de persones que a les enquestes atirmen no assistir mai o

quasi mai a manifestacions. Amb aquestes davalla la por col•lectiva

(panic mut, segons Baschwitz) i es reforcen les institutions. La utilit-
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zacio de la mobilitzacio institucional o unitaria com a instrument ex-
cepcional de cohesio social en un regim amb llibertats democrati-
ques es tradueix principalment en la massiva adhesio al sistema i a
les institucions davant els attics d'enemics interns com el colpisme i
el terrorisme. Aquests cerimonials col-lectius de cohesio es conver-
teixen en fifes, i es per aixo que romanen durant molt de temps en la
memoria historica d'una comunitat.

Acabarem recordant que els moviments socials pateixen un pro-
ces accelerat d'institucionalitzacio, adquirint reconeixement social i
legitimacio politica a traves de la ritualitzacio de les seves expres-
sions. D'aquesta manera les velles institucions es mantenen sense
translormar-se. Malgrat aixo, en aquest proces existeixen distor-
sions entre 1'autonomia i la dependencia. Aquests ultims exemples
ens mostren 1'amplitud del fenomen participatiu i les tendencies i les
liinitacions de la instilucionalitzacio del conflicte. Per tant, les sorti-
des del malestar social estan obertes.
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