
Ponència. 
L'actitud: una manera de sembrar els fruits de la solidaritat, el respecte i 
la lucidesa que han de ser les principals característiques del moviment 
revolucionari. 

(X. M., I. A. i A. P., de CO) 
 
Si en realitat volem transformar radicalment la societat, una primera passa, imprescindible, és la de 
donar exemple. Com a revolucionaris, no podem permetre que la nostra actitud, com moltes 
vegades passa, sigui prepotent, arrogant, sectària, nihilista o desequilibrada. Com individus, però 
també com a col·lectiu humà, sempre hem d'intentar que la nostra actitud en les relacions socials 
sigui benintencionada, sincera, humil, comprensiva, oberta, constructiva i equilibrada. Hem de 
saber tolerar la crítica o la senyalització de tals o quals errors, sinó, mai podrem aprendre dels 
nostres errors o canviar actituds desafortunades. 
També, no és de rebut que la manipulació, les mitges veritats, la difamació o l'insult siguin utilitzats 
en segons quins conflictes interns o externs. Tot això, encara que es produesqui contra elements no 
desitjables, sempre hauria de ser denunciat i rebatut. No podem permetre que el maquiavel·lisme es 
doni en els nostres ambients, doncs és el germen del poder, de la dominació. 
Llavors, com a individus, un dels nostres objectius ha de ser el d'aconseguir l'equilibri i la lucidesa. 
La nostra empresa és molt dura i per això cal enfortir-nos en tots els aspectes, especialment en la 
fortalesa mental i espiritual. Els fracassos i la repressió, per exemple, no han de ser motiu 
d'abandonament de la lluita. Davant aquests fets, si realment som forts, actuarem en un sentit 
positiu i constructiu, d'aprendre dels errors o, en el cas de la repressió, d'endurir-nos i de poder 
posar en pràctica la solidaritat i el recolzament mutu. 
Per altra banda, la nostra ètica també ha de ser revolucionària perquè ha de superar a la del poder i a 
la majoritària en el cos social. Aquesta, ha de guanyar a través de la humilitat, les bones obres i el 
perdó. Sí, això fa tuf a cristianisme, però, en realitat, si predicam la consecució d'una societat justa 
haurem de ser justos en tots els aspectes. Així, davant l'enemic o l'agressió, haurem de respondre 
amb equitat, de manera proporcionada, amb ètica i inclús saber perdonar. Com deia Vernon 
Richards en Las enseñanzas de la revolución española: “...es más justo perdonar a un fascista que 
fusilarlo...”. 
En conclusió, si la nostra ètica i actitud són revolucionàries en el sentit expressat, aconseguirem que 
la nostra imatge com a col·lectiu sigui creïble, respectada i que no es posi en dubte al primer acte de 
manipulació del poder. Així mateix, la nostra presència pública sempre serà acceptada o inclús 
animada i defensada. 
Així, proposam que al nostre moviment s'instauri una tolerància cero a les males pràctiques en les 
assemblees: com parlar malament a companys a causa d'un enfad; com no saber acceptar una crítica 
i que aquesta sigui motiu de brega o qualsevol altre actitud que vagi en contra d'una ètica llibertària. 
Tot això, clar està, també s'hauria de traslladar a qualsevol tipus de relacions entre companys o entre 
col·lectius i organitzacions. El respecte entre nosaltres ha d'estar sempre present. Així, dels debats, 
de les crítiques i de la senyalització d'errors, males pràctiques o conductes haurien de sortir 
ensenyances i una millora de les nostres pràctiques. No, com moltes vegades ha passat, ruptures, 
separacions irreconciliables, desencants, disputes o altres situacions que només fan dividir-nos i 
allunyar-nos de la gent. 
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