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Aquest treball analitza i compara els diferents punts claus del pensament de Martin 

Luther King i Malcolm X a través de la lectura i estudi de les seves obres (fonts primàries) 

i d’altres de secundàries. 

Una de les idees claus de Martin Luther King era la desobediència civil a través de la no-

violència, és a dir, la protesta pacífica que permetia que les accions del grup opressor 

parlessin per elles mateixes. Tot i començar de manera més idealista, el mètode de King 

es va anar refinant fins a arribar a campanyes amb tanta repercussió mediàtica com la 

de Birmingham o la de Selma, on els cossos dels manifestants van esdevenir els 

exemples de la crueltat i l’excessiva violència que patien les persones negres. Malcolm 

X no compartia la idea de King ja que considerava que la no-violència, si només la 

practicaven els negres, acabava desembocant en més violència encara cap a la 

comunitat. Si el govern o el sistema no aconseguia protegir a les persones negres, 

aquestes tenien el dret a fer-ho per elles mateixes. En aquest punt és on alguns dels 

principis de King i Malcolm X entren en conflicte. El desig de practicar i lluitar de manera 

no-violenta de King prové de la creença i la pràctica de l’amor àgape, d’estimar l’enemic 

i de posar l’altra galta. En canvi Malcolm tenia una visió històrica segons la qual l’home 

blanc havia utilitzat cada oportunitat de la història per enfonsar, atacar i controlar a 

l’home negre. Per què ara que les persones negres havien “despertat” havien de confiar 

en una bondat innata per part dels blancs, que els últims 200 anys no havien mostrat? 

Els dos compartien algunes de les idees de Marcus Gravey, com la celebració de la 

cultura negra i el reconeixement a les arrels africanes i l’orgull racial, però no la 

necessitat de tornar a Àfrica. De la mateixa manera donaven suport a una unió pan-

africana com a mètode per lluitar contra el colonialisme i l’imperialisme dels països 

occidentals sobre Àfrica. Tant Malcolm X com Martin Luther King consideraven el 

colonialisme com un dels grans mals i causes de l’opressió de les persones de color arreu 

del món. Malcolm sempre va ser molt crític i assegurava que aconseguir la igualtat dins 

d’Estats Units no tindria sentit si no anava acompanyat d’un alliberament de les 

estructures racistes i imperialistes d’arreu del món. Per a ell s’havia de pensar i actuar 

de manera global i així, poc a poc, s’aconseguiria arribar a canviar el sistema. King va ser 

menys crític públicament respecte al colonialisme i l’opressió global que Malcolm, però 

cap a finals de la dècada dels 60 va criticar obertament la guerra del Vietnam, la despesa 



militar del país i les conseqüències que tenia a la resta del món. A diferència de Malcolm, 

King pensava de manera global però actuava localment, allà on fos necessari.  

Els dos també compartien la crítica cap al sistema capitalista, al qual consideraven 

desigual i injust, i al liberalisme, que només feia que incrementar les desigualtats 

econòmiques si impedir el progrés d’aquells més desfavorits. Tant Malcolm X com 

Martin Luther King van lluitar per acabar amb la pobresa. King proposava que hi hagués 

un salari mínim garantit, que seria una ajuda per a aquells en risc sense arribar a un estat 

del benestar. Malcolm creia que si les persones negres acabaven essent propietàries de 

la terra (establiments, locals, llars...) podrien evitar l’explotació econòmica per part dels 

blancs i millorar la seva situació per ells mateixos, però per aconseguir això era 

necessària una reforma legal. Per aquests plantejaments, ambdós van ser acusats de ser 

comunistes, socialistes o marxistes.  

Tant Martin Luther King com Malcolm X van ser assassinats de manera violenta, i van 

passar a formar part de la cultura i l’imaginari popular. Tots dos van ser reconeguts amb 

noms d’edificis, carrers o escoles, i van inspirar a les següents generacions d’activistes. 

Tot i això, King va ser molt més popular i influent de manera pòstuma que Malcolm. Això 

pot ser degut a diferents factors però, en general, Martin Luther King va esdevenir una 

figura molt més còmoda per a Estats Units i el món occidental que Malcolm X. Tots dos 

van ser considerats líders revolucionaris i extremistes abans de morir, però les idees de 

King, especialment les dels seus últims anys, van ser rebaixades i ocultades fins que van 

ser tolerables per a la majoria blanca americana, i aleshores el van convertir en un heroi 

i un màrtir. Martin Luther King va ser el símbol de l’Amèrica post-racial, gràcies a la seva 

feina la segregació va acabar i les persones negres van deixar de patir discriminació 

racista. Malcolm X va servir d’inspiració per al moviment del Black Power i del Black 

Panther Party entre d’altres, però no va arribar al punt de King, del qual tothom coneix 

com a mínim el seu famós I have a dream. 

 


