
Partits de la revolució francesa 
Alberto Ros: Presentador 
Álex Albert: Representant dels girondins 
Hugo Bañón: Representant dels fuldenses 
Ángel García: Representant dels sans-culottes 
Fausto Vizcaíno: Representant dels jacobins  
 
 
Ab(pr): Hola, benvinguts a un programa mes de Ràdio Sant Jaume i hui parlarem dels 
diferents partits polítics però no de l'actualitat sinó de la Revolució Francesa. A més, després 
farem un xicotet debat. Començarem presentant-los: Per part dels jacobins tenim a 
Maximillien Robespierre.  
 
Ab(pr): Hola Bona vesprada Sr. Robespierre. 
Fv: Hola que tal. 
Ab(pr): Senyor Robespierre, ens podria explicar el programa electoral del seu partit. 
Fv: Sí per descomptat, nosaltres formem l'esquerra del parlament i si arribem al poder les 
nostres idees són: ajudar al poble i posar-lo en una posició privilegiada i que puguen 
participar mitjançant el sufragi universal masculí. 
Ab(pr): I a què es deu el seu nom? 
Fv: Bé, el nostre nom ve del convent parisenc dedicat a Santiago, que és Iacobus en llatí. Allí 
celebrarem temporalment les nostres assemblees. 
Ab(pr): Val, moltes gràcies. Passem al següent partit, en aquest cas els Girondins. Com a 
representant d'ells tenim al Sr. Jacques Pierre Brissot. Hola Bona vesprada. 
Aa: Hola Bona vesprada. 
Ab(pr): Ens podria explicar el seu programa de govern. 
Aa: Si, per descomptat. Nosaltres juntament amb els Jacobins, formem l'esquerra del 
parlament. Nosaltres volem una revolució de manera pacífica amb la idea de buscar un acord 
entre la monarquia i la noblesa. A més volem limitar el poder del rei i donar-li poder al 
parlament. 
Ab(pr): I a què es deu el seu nom? 
Aa: Be doncs a nosaltres al principi ens cridaven “Brissotins” en honor a mi. Però ara per la 
procedència de la majoria de nosaltres, ens criden Girondinos, ja que procedim de la regió de 
la Gironda. 
Ab(pr): Val, moltes gràcies. Ara passem al següent partit, els fuldenses. Com a representant 
tenim al Sr. Antoine Barnave. 
Ab(pr): Hola Bona vesprada Sr. Antoine 
H: Bona vesprada 
Ab(pr): Explica'ns una mica el vostre programa de govern Sr. Antoine  
H: Sí clar, nosaltres formem la dreta de l'assemblea i volem com a sistema de govern una 
monarquia parlamentària en la qual el poder del rei aquest limitat per la Constitució, a més 
volem el dret al vot censatari masculí. 
 
Ab(pr): Be, finalment tenim al representant dels Sans Culottes.  



Hola, Bona vesprada. 
Ag:Hola molt Bona vesprada. 
Ab(pr): Per a començar explica'ns una mica el seu programa electoral. 
Ag: Be, nosaltres conformem l'extrema esquerra i volem implantar certes reformes socials 
com el repartiment de les terres i l'augment dels impostos per als rics. A més volem que 
nobles no puguen exercir cap funció militar ni ocupar cap ocupació pública i que els antics 
parlamentaris, els financers i els sacerdots siguen destituïts de totes les funcions 
administratives o judicials. També volem que tots els preus dels articles de primera necessitat 
siguen fixats d'acord amb la llei de Maximum. També que els agricultors que per qualsevol 
accident hagen perdut la collita siguen indemnitzats per l'erari públic. Que siga fixat un màxim 
a les fortunes . I que cada individu només puga posseir un sol taller, una sola Botiga. 
Ab(pr): Perfecte, ara explica'ns el perquè del seu nom tan característic.  
Ag: Bé, el nostre nom “sans culotte”  significa literalment sense calçons. Això es deu al fet 
que nosaltres vestim amb uns pantalons llargs i sense calçons per la nostra situació 
econòmica. 
 
Ab(pr): Senyors, moltes gràcies per explicar-nos a mi i a tots els espectadors els seus 
respectius programes de govern. Ara passarem a un xicotet debat polític.  
En primer lloc. Creuen que la propietat privada és una cosa Bona? O per contra prefereixen 
el feudalisme. 
El Sr. Robespierre demana la paraula. Avant. 
Fv: Moltes gràcies, nosaltres pensem que seria necessària la propietat privada ja que és un 
dret universal i necessari per a avançar la societat. Amb el feudalisme això no passa. 
Aa: Gràcies per la seua resposta, passem amb el següent representant que ha demanat el 
torn de paraula. Avant, Sr. Jacques Pierre. 
Aa: Gràcies, perquè com molt bé ha dit el Sr. Robespierre, el meu partit també pensa que 
seria necessària la propietat privada ja que milloraria la nostra economia tan devastada. I 
ajudaria a avançar en la societat. 
Ab(pr): Gràcies Sr. Jaques Pierre. Passem als Sans Culotte, Avant. 
Ag: La veritat és que nosaltres  no estem a favor de la propietat privada ni del sistema feudal. 
Nosaltres donem suport a un nou sistema. Aquest sistema diu que les coses no tenen amo, 
és a dir les coses no són de ningú de manera que volem eliminar la propietat. No obstant 
això,vull destacar que  moltes persones creuen que el vertader significat de este nou sistema 
és que tot és de tots i això és una gran mentida. 
Ab(pr): Gràcies. Finalitzem aquest bloc amb Sr. Antoine Barnave representant als fuldenses. 
Avant. 
H: Nosaltres si volem la propietat privada, a més volem que en votar només puguen fer-ho 
els homes que tinguen propietats. 
Ab(pr):Moltes gràcies. Passem a la següent pregunta. Que forma de govern prefereixen? 
Monarquia? O República? 
El Sr. Robespierre demana la paraula. Avant. 
 
Fv: Nosaltres si arribem al poder implantaríem una era republicana i popular a més d'un estat 
governat pel poble, sense monarques absoluts. Nosaltres som defensors del poble i la 
democràcia. 
Ab(pr): Gràcies Sr. Robespierre. Passem amb el següent representant que ha demanat el 
torn de paraula. Avant Sr. Jacques Pierre. 



Aa: El meu partit vol una república, ja que pensem que és millor que decidisca un grup de 
persona en comptes de la seua majestat el rei. 
Ab(pr): Moltes gràcies Sr. Jacques Pierre. Demana el torn de paraula el representant dels 
Sans Culottes. Li escoltem. 
Ag: Sincerament estem totalment en contra de qualsevol mena de monarquia i donem suport 
a la república. Som partidaris de la democràcia directa en Clubs i Assemblees i sempre 
estem disposats a acudir a les assemblees a manifestar les nostres peticions i propostes. 
Això es deu al fet que pensem que aquest és un sistema molt més igualitari. El nostre 
objectiu és construir una República sòlida, defensant-la i instal·lant-la a través dels comités 
de salvació pública i seguretat nacional.  
Ab(pr):Gràcies. Finalitzem aquesta qüestió amb el Sr. Antoine Barnave representant als 
fuldenses. Avant. 
H:Volem una monarquia parlamentària perquè preferim que el rei només exercisca la funció 
de cap d'estat sota el control del parlament i govern.  
Ab(pr): Gràcies. Passem a la següent pregunta. Creuen en els privilegis? Tots hem de ser 
iguals davant la llei?  
El Sr. Robespierre demana la paraula. Li escoltem. 
Fv:El meu partit pretén acabar amb tot privilegi i que tot home tinga els mateixos  privilegis 
siga burgés, noble o llaurador. 
Ab(pr):Moltes gràcies. Demana la paraula el representant dels Girondins, el Sr. Jacques 
Pierre. 
Aa:La igualtat per a totes les persones és essencial per al nostre partit. No hi ha més que 
objectar. 
Ab(pr):Perfecte. Passem al següent representant, el dels Sans Culottes. Avant. 
Ag: Nosaltres els Sans Culotte donem suport a la igualtat i ens acte definim en contraposició 
de l'aristocràcia. Per tant pensem que els privilegis han de ser eliminats i d'aquesta manera 
acostar-se molt més a la igualtat. Per descomptat també donem suport a la sobirania popular. 
Ab(pr): Moltes gràcies. Finalitzem aquesta qüestió amb el Sr. Antoine Barnave representant 
als fuldenses. Avant. 
H: Nosaltres no creiem en els privilegis i es volem la igualtat dels ciutadans davant els 
impostos, que siguen proporcionals a les propietats i ingressos. 
Ab(pr):Moltes gràcies. I ja per a finalitzar passem a l'última pregunta. Hem de pagar 
impostos? Tots hem de pagar els mateixos impostos? 
Té la paraula el Sr. Robespierre. 
Fv: El nostre grup vol fer que els nobles i el clergat paguen impostos, així la societat tindria 
una estabilitat econòmica més alta. 
Ab(pr): Gràcies Sr. Robespierre. Passem amb el següent representant que ha demanat el 
torn de paraula. Avant Sr. Jacques Pierre. 
Aa: El nostre punt de vista és que tota la societat hauria de pagar els mateixos impostos. 
Ab(pr): Moltes gràcies. Passem al següent representant, el dels Sans Culottes. Avant, li 
escoltem. 
Ag: Be nosaltres pensem que tots haurien de tindre l'obligació de pagar impostos. No obstant 
això nosaltres limitarem les fortunes perquè una sola persona no puga aconseguir una 
riquesa massa elevada. També cal destacar que els impostos serien pagats a l'estat i no als 
nobles 
Ab(pr): Moltes gràcies a tots per participar. Sense res més a objectar ens acomiadem ací. 
Espere que entre tots hàgeu aprés alguna cosa. Ah, i recordeu, Seguiu en la onda. 


