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INTRODUCCIÓ 

La percepció que es té de Malcolm X i Martin Luther King és que són dues cares d’una 

mateixa moneda, la de la lluita contra el racisme i la segregació. Malgrat això, King és 

molt més conegut i reconegut arreu del món, mentre que Malcolm queda relegat a un 

petit apunt del llibre d’història, especialment en territoris predominantment blancs. 

Això em va fer plantejar-me d’on sortia aquesta diferència i si es deuria als seus 

plantejaments o a les seves idees, potser molt més radicals que les de King. D’aquesta 

manera, impulsada per un interès personal en la cultura americana i la lluita de les 

minories oprimides contra les institucions opressores, vaig decidir investigar i establir 

les diferències i els punts d’acord entre els dos autors i activistes. 

En aquest treball he decidit no utilitzar el terme persones de color, ja que dona peu a 

interpretar que totes aquelles persones que no són blanques entren dins del mateix grup 

i no és el cas. Analitzo el pensament de dos homes negres que lluitaven contra l’opressió 

que patien ells i d’altres, però principalment la comunitat negra. Analitzar el sistema i 

les lleis que oprimien a altres minories racials com les persones asiàtiques, natives 

americanes o les d’ascendència llatina seria tot un altre treball. També he intentat 

utilitzar en la mesura del possible un llenguatge inclusiu i no discriminatori cap a les 

minories o col·lectius oprimits. 

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un anàlisi comparatiu entre Martin Luther King i 

Malcolm X, utilitzant una combinació de fonts primàries i secundàries. Les fonts 

primàries son la principal font d’informació, especialment l’autobiografia de Malcolm X 

i alguns dels discursos de Martin Luther King, com I have a dream o Carta des de la presó 

de Birmingham, així com algunes de les seves obres.  

L’anàlisi està centrat en els seus plantejaments i idees, tant en aquells en que tenien 

posicions enfrontades com en aquells en els que coincidien o tenien postures més 

properes. Per dur-lo a terme s’ha tingut en consideració el context familiar, la formació 

i educació, la religió, les influències darrere dels seus plantejaments, aquests mateixos 

plantejaments i idees, els seus discursos i l’impacte que van tenir en la societat 

  



 

MARTIN LUTHER KING 

RELIGIÓ 

Martin Luther King Jr. era un ministre baptista i la religió cristiana va marcar de manera 

clara el seu pensament. Per ell, tots els homes són creats iguals, a imatge i semblança 

de Deu, per tant tots han de ser tractats iguals i han de tenir les mateixes llibertats. Es 

pot considerar que King era un exemple de Teologia Pública, una branca de la religió que 

considera que la funció de l’església va més enllà de les misses o els sermons, sinó que 

ha de participar de la vida pública per lluitar contra les injustícies i desigualtats i a favor 

de les llibertats i els drets de les persones oprimides (Mang, 2015). De fet, ell afirmava 

que l’església no ha d’estar ni per sobre ni per sota de l’Estat, sinó ser-ne la consciència 

(Branch, 1998).  

King entenia el cristianisme com una religió basada en l’amor, no en l’amor romàntic o 

fraternal, sinó en l’amor àgape. Aquest tipus d’amor, descrit com a l’amor de Deu 

actuant des del cor humà, és el que impulsa a les persones a fer el bé (Mang, 2015). 

Partint d’aquesta premissa, qualsevol persona de fe havia d’adonar-se que la segregació, 

i el racisme en general, eren contràries a la pràctica del àgape. Per aquest motiu, molts 

dels discursos i les accions que va dur a terme el moviment anaven enfocades a 

despertar la consciència de les congregacions religioses blanques. King intentava 

estimar a l’enemic, ja que actuant a través de l’amor considerava que s’obtindrien més 

i millors resultats que des de la ràbia o el rancor. Per poder-ho fer s’havia de tenir la 

capacitat de perdonar a l’enemic, poder veure el bé que hi ha en cada individu i intentar 

trobar una comprensió o amistat amb l’enemic en comptes d’intentar-lo vèncer o 

humiliar (Henry, 1987).  

Un altre punt del cristianisme que és clau per comprendre a Martin Luther King és que 

Deu és just i per tant l’univers, creat per ell, també ho és. Els homes no són perfectes i 

per això hi ha lleis i situacions injustes, però un mateix ha de cultivar la seva moral i així 

tenir clara sempre quina és l’opció correcta, aquella que marqui la guia divina, la moral. 

En aquest sentit, King defensava que la desobediència civil era bíblica: seguint l’exemple 



de Sant Tomàs d’Aquino, quan un govern o unes lleis són injustes o immorals, desobeir 

les lleis o enderrocar el govern no serà mai sedició (Henry, 1987). 

 

PENSAMENT I FILOSOFIA 

El convenciment de Martin Luther King per la defensa dels drets civils naixia de la 

combinació dels seus principis religiosos i de la idea del Somni Americà, tal i com apareix 

a la Declaració d’Independència dels Estats Units: tots els homes són creats iguals, i tots 

tenen drets inalienables, inclosos el dret a la vida, a la llibertat i a aconseguir la felicitat 

(Josiah, 2015). King considerava que les lleis de Jim Crow i la segregació racial que existia 

a Estats Units feia que aquestes paraules no tinguessin sentit per a les persones negres.   

El pensament de Martin Luther King va estar influenciat per nombrosos autors, filòsofs  

i persones, entre elles el seu propi pare. Del seu pare, King va prendre exemple sobre 

com ser un bon pastor alhora que activista i un home negre orgullós de les seves arrels 

(Miller, 1990). Tot i mantenir una relació complicada amb ell, va ser qui va permetre-li 

anar a la universitat i rebre una educació superior i, per tant, qui va crear les bases sobre 

les que King va construir el seu pensament.  

Tot i la influència del seu pare, qui va introduir-lo a la resistència social va ser Henry 

David Thoreau, el qual va ser descobert per King durant el seu temps a Morehouse 

College. L’assaig de Thoreau Assaig sobre la Desobediència Civil va ser essencial en la 

formació de King i en fer que es plantegés la qüestió del bé i de la moral (Smith, 2006). 

King va incorporar al seu moviment la necessitat de definir una acció, llei o situació com 

a moral i correcta o com a immoral i injusta, i un cop definida, el camí a seguir quedava 

marcat. El que King no compartia amb Thoreau era la visió sobre la violència. Thoreau 

defensava l’ús de la violència en el cas que fos necessària per resistir davant de les 

injustícies, mentre que King s’hi oposava.  

En els seus anys al Seminari Teològic Crozer, King va familiaritzar-se i adoptar el gòspel 

social del reverend Walter Rauschenbusch. El gòspel social consistia en acceptar que 

tota religió que realment es preocupi per l’ànima de les persones també s’ha de 

preocupar del seu benestar i les condicions socials i econòmiques, i que si no ho fa es 

tracta d’una religió espiritualment moribunda (King Jr., 1958). King no va acabar 



d’acceptar la filosofia de Rauschenbusch ja que la considerava d’un optimisme 

superficial respecte la naturalesa de les persones, cometent l’error d’associar el regne 

de Deu a un sistema econòmic i social concret (Smith, 2006).  

King , tot i ser acusat de ser un comunista durant els seus últims anys de vida, mai va 

trobar un sistema econòmic i ideològic que el convencés. Sobre el liberalisme i la 

democràcia lliberal, King criticava que era un sistema amb uns límits massa rígids. La 

democràcia lliberal i el contractualisme gira al voltant de tot allò que es pot legislar, i 

deixa fora de l’obligació política tot allò que no cobreixen les lleis, com per exemple la 

obligació moral de no cooperar amb la injustícia (Goldman, 1995). 

Gandhi va ser una altra figura que va tenir una forta influència en Martin Luther King. La 

filosofia de la resistència no-violenta de Gandhi, o Satyagraha, es basa en el poder o la 

força de la veritat i es tradueix en la desobediència civil i pacífica. King va quedar 

impressionat per la Satyagraha com a mètode de protesta social, amb els resultats 

aconseguits a l’Índia, i amb Gandhi mateix pels seus principis: amor, no violència, 

humilitat, auto-sacrifici, l’obligació d’actuar contra les injustícies, la moralitat de les 

accions i el seu efecte en el resultat de les mateixes... (Smith, 2006).  

El teòleg Reinhold Niebuhr no compartia l’espiritualitat de Gandhi, però sí l’estratègia 

de la no-violència com a eina política i de mobilització social, la qual ell creia que 

acabaria portant la segona emancipació dels negres americans (Niebuhr, 1932). Tot i 

reafirmar a King en la idea de la no-violència, Niebuhr també va fer que s’adonés que les 

persones blanques no donarien els mateixos drets als negres a menys que s’hi veiessin 

forçades, trencant amb l’optimisme de Rauschenbusch (Smith, 2006).  

Martin Luther King va incorporar les idees d’aquests autors i d’altres filòsofs com Hegel 

o Sartre en el seu pensament i en el seu plantejament de la lluita pels drets civils de les 

persones negres. Els seus principis sobre la germanor cristiana van unir-se a la 

resistència no-violenta de Gandhi, amb la negació a cooperar amb la injustícia i trencar 

amb les lleis (que al cap i a la fi estan escrites per homes) de Thoreau, la importància del 

rol del reverend en impulsar un canvi social de Rauschenbusch i la necessitat d’entendre 

el funcionament moral d’un grup en comptes del dels individus de Niebuhr.  



Tot i diferir en molts punts amb el moviment del Black Power, King estava d’acord i 

promovia punts de la seva agenda i de l’agenda de Marcus Garvey, com la celebració de 

l’herència africana, l’orgull racial que havien de sentir les persones negres i el 

reconeixement de la cultura diferenciada i els valors propis dels negres (Beach-Verhey, 

2004). Tot i això, creia que apostar per una comunitat negra més separatista i tancada, 

lligada amb una militància a nivell individual i personal, com alguns sectors dins del Black 

Power reclamaven, era immoral i una manera de fer auto-boicot a la causa (King Jr., 

1967). King considerava que només s’arribaria a la igualtat real un cop tothom 

reconegués les diferències de cada grup oprimit, i les apreciés i reconegués, però 

treballant de manera conjunta.  

Un dels grans objectius del moviment pels drets civils era la mobilització de les persones 

blanques moderades que estaven a favor de la integració però que es mantenien 

escèptics davant de l’acció directa (tot i que no violenta) del moviment pels Drets Civils 

(McClish, 2015). El moviment comptava amb un ampli suport dins de la comunitat negra, 

però el canvi no s’aconseguiria sense la col·laboració dels blancs, que eren qui tenia 

poder dins dels sistema. Tot i això, en moltes ocasions les parts més dures i crítiques dels 

seus discursos anaven dirigides a l’església blanca del Sud, degut a la seva falta de suport 

i de resposta davant la lluita de les persones negres per la igualtat (McClish, 2015). Un 

exemple n’és l’exhortació que fa King a la Carta des de la Presó de Birmingham, on 

repetidament diu “Vaig esperar a que el blanc moderat...” (King Jr., 1963). King intentava 

mantenir un equilibri entre la crítica als blancs i l’optimisme, entre la indignació i la 

motivació per a la reconciliació, i així mantenia fidel la seva audiència dual.  

King intentava provocar el despertar de la consciència moral del país i del món a través 

de les accions no-violentes i dels discursos. Era habitual la repetició de certes frases o 

estructures en els seus discursos, per donar un major èmfasi a l’argument que estigués 

exposant, i també l’ús de metàfores o símbols. Sovint partia de la narrativa judeo-

cristiana de l’èxode, aplicant-la a la situació que vivien les persones negres a Estats Units 

(Deifell, 2018). Hi ha un sistema que els manté oprimits, com Egipte, han de lluitar contra 

aquesta opressió i patir fins arribar al seu Canaan i que en alguns discursos, com I’ve 

been to the Mountaintop, King afirmava saber que hi arribarien (King Jr., 1968). En 

aquesta part de la seva retòrica, King deixava entreveure que darrere d’aquesta 



narrativa i havia la juxtaposició moral que el bé sempre acaba guanyant al mal, i per tant 

els oprimits acabaran essent lliures dels seus opressors (Selby, 2008).  

Durant els seus últims anys de vida va iniciar una sèrie de campanyes per impulsar la 

igualtat econòmica i la fi de la pobresa a Estats Units, que havia de culminar en una 

marxa de protesta a Washington. Tot i afirmar no ser marxista ni socialista, apostava per 

un salari garantit com a mesura per acabar amb la pobresa (King Jr., 1967). King no 

oblidava que una de les maneres de mantenir el status quo de la segregació era impedir 

la mobilitat social i econòmica de les persones negres i que, per tant, lluitar contra la 

pobresa era lluitar contra la discriminació. 

 

  



MALCOLM X 

RELIGIÓ 

La Nació de l’Islam és un moviment religiós, nascut a Michigan, amb l’objectiu de 

millorar la situació econòmica, social i espiritual dels afroamericans. Promulgaven idees 

com la completa llibertat dels afroamericans, la igualtat d’oportunitats o una justícia 

igualitària sense discriminació per raó de color, classe o creença. Altres idees, més 

radicals, enfrontaven a les persones negres contra les blanques, que eren considerades 

el gran mal per a la societat afroamericana, i demanaven que tots aquells que fossin 

descendents d’esclaus s’establissin en un territori separat i mantingut per els 

descendents dels esclavistes durant 20 o 25 anys (Muhammad, n.d.). Malcolm va ser un 

membre rellevant del NOI durant 12 anys, on va convertir-se en un dur crític dels 

moviment pels Drets Civils. Aquest temps va ser crucial per a la seva formació i evolució 

com a orador, activista i intel·lectual però, alhora, va ser extremadament limitant. El NOI 

es mantenia separat del moviment pels drets civils i impedia als seus membres la 

participació activa en el mateix, així que Malcolm no podia contribuir-hi en cap capacitat. 

Finalment, va ser la combinació de les inconsistències entre les idees i les accions de 

Elijah Muhammad i de l’impediment de participar a nivell polític i personal en 

moviments socials el que va fer que Malcolm X es desencantés del NOI i l’acabés 

abandonant. Fins aleshores, el pensament i els discursos de Malcolm X havien girat 

entorn els principis del NOI, però la separació d’aquest, i la llibertat que li va atorgar, va 

servir perquè comencés a replantejar-se i modificar algunes de les seves posicions. 

Un cop separat del NOI, i tot i rebre amenaces de mort per aquest fet, la vida religiosa i 

la vida política de Malcolm X van quedar separades. Ell seguia creient en l’Islam, però 

comprenia que la lluita de la comunitat negra havia d’estar dirigida sota uns principis 

comuns, i el cristianisme tenia un suport més majoritari que l’Islam (Curtis IV, 2002). Va 

realitzar viatges per tot el món, per primera vegada sense ser representant de la Nació 

de l’Islam, que el van marcar profundament, especialment la peregrinació hajj cap a la 

Meca. Allà va entrar en contacte i es va convertir al islam sunnita, i va ser testimoni de 

la germanor i la igualtat entre els peregrins, que es tractaven sense prejudicis ni 

discriminacions de cap tipus (Curtis IV, 2002). Aquesta experiència i la resta dels seus 

viatges, van fer que desenvolupés una perspectiva molt més global i canviés un discurs 



basat en la raça o la nacionalitat per un sobre els ésser humans (Tyner & Kruse, II, 2004). 

L’opressió dels pobles ja no era reduïble a un color de pell, sinó que era una síntesi del 

racisme, capitalisme, colonialisme i, en certa manera, sexisme (Tyner & Wright, 2014b). 

De fet, els seus plantejaments i principis van anar evolucionant i Malcolm, anys enrere 

convençut de la necessitat de la separació entre negres i blancs, va acabar reconeixent 

que perquè la revolució fos real era necessària l’ajuda dels blancs, que ells també 

qüestionessin el status quo i treballessin des de les seves comunitats (Nower, 1970).  

 

PENSAMENT I FILOSOFIA 

Durant el seu temps empresonat Malcolm va formar-se, especialment llegint sobre els 

moviments revolucionaris a la Xina, Estats Units, Rússia i França. D’aquí va extreure un 

dels principis bases sobre el que va construir el seu pensament: les revolucions tenen 

èxit gràcies a la lluita, no a través dels compromisos. Així, Malcolm afirmava que el 

moviment integracionista del Sud no tenia sentit. En lloc de suplicar a un sistema 

corrupte que acceptés als negres, el que s’havia de fer era canviar, o fins i tot destruir, 

el sistema. El moviment integracionista deixava sense resposta qüestions de vital 

importància per a ell, com eren la desigualtat econòmica, el racisme institucional o la 

falta de justícia social (Tyner & Wright, 2014a). Malcolm tampoc contemplava una 

solució política, ja que tenint en compte que el sistema era corrupte, era impossible que 

es permetés un canvi tant radical. Les seves demandes “revolucionàries” anaven dirigies 

a qüestionar les estructures de poder i institucions existents que continuaven oprimint 

i explotant a les persones negres.. 

Un altre principi clau per a Malcolm X era el dret a l’autodefensa. No suggeria que 

s’exercís la violència contra les persones blanques, però sí que defensava que si el 

govern fallava en la protecció dels negres, aquests tenien dret a fer-ho ells mateixos 

(Tyner, 2003). Així també llançava una estocada al moviment no-violent del Sud quan 

afirmava que “[...] els líders del moviment no-violent poden anar a la comunitat blanca 

i ensenyar-los no-violència... Però, mentre aquests ensenyaments pertanyin només a la 

comunitat negra, no podrem treballar junts.” (Malcolm X, 1965). Per a Malcolm, si 

aquells que exercien la violència (KKK, Black Legion, altres grups reaccionaris i, fins i tot, 



gent ordinària) aprenien no-violència, no hi hauria necessitat de que els negres es 

defensessin. Però mentre l’ensenyament en tolerància i pacifisme només trobés lloc a 

la comunitat negra, ell seguiria defensant l’autodefensa de l’home negre com a clau per 

la supervivència.  

Malcolm entenia les relacions complexes entre el poder, el coneixement i la 

representació de la gent, i per això intentava fer arribar el concepte de image-making al 

públic dels seus discursos. A través dels mitjans de comunicació, propietat de persones 

blanques, la societat rep un bombardeig d’informació negativa sobre les persones 

negres a través de reportatges, estadístiques, etc. La construcció d’aquesta imatge 

negativa dels afroamericans facilitava que es perpetuessin estereotips racistes i 

pràctiques discriminatòries, i que es mantingués el control sobre el coneixement i 

l’educació de la societat (Tyner, 2003).  

Influenciat per les idees de Marcus Garvey, Malcolm X sempre tenia molt present la lluita 

contra el colonialisme que tenia lloc a Àfrica i a altres parts del món. Per a ell era un 

error tractar la situació dels negres americans com a excepcional i demanar drets civils. 

Ell proposava un canvi de paradigma, s’havia de lluitar pels drets humans i contra la 

opressió de les persones racialitzades, però no només a Estats Units sinó a tot arreu on 

encara existís l’imperialisme o sistemes descendents del mateix. Aquesta connexió entre 

els afroamericans i altres grups oprimits era central en el seu pensament polític. 

Malcolm afirmava “ El problema afroamericà no és un problema de negres (ell diu Negro 

problem), o un problema americà, sinó un problema humà, un problema de la humanitat 

(Malcolm X, 1965).  

Utilitzant aquest nou paradigma, va replantejar el cas del dret a vot no com a un dret 

civil, sinó com un dret humà (Tyner, 2016). No deixa de ser el contingut del dret a 

l’autodeterminació: les persones tenen dret a controlar les seves comunitats i les 

institucions que les serveixen (Nower, 1970). La campanya per aconseguir que les 

persones negres poguessin registrar-se per votar no era part del reclam per la integració, 

sinó que era un moviment de poder, de reclamació, d’afirmació de les persones negres 

com a éssers humans. Malcolm cridava a la participació electoral com a un mitjà de 

reclamar el poder cap a la comunitat negra. Si les persones negres no podien votar, no 

podien decidir els seus representants, i aleshores aquests seguien essent els mateixos 



homes blancs i racistes que mantenien els sistemes d’opressió sobre la comunitat. Per 

canviar aquesta situació, el vot era l’arma més important (Burrell, 2012). 

Malcolm no va fer declaracions explícites sobre la seva preferència de sistema econòmic 

i polític, però va reflexionar sobre per què tants països post-colonials emergents 

s’inclinaven cap al socialisme. Va afirmar que el racisme i el capitalisme anaven de la mà 

i que, per tant, era lògic que aquest nous països busquessin alternatives a un sistema 

que els havia oprimit durant centenars d’anys (Haley, 1965).  

Malcolm enfocava els seus discursos com a un espai per a la educació, o re-educació, 

tant seva com del seu públic (Tyner, 2016). Malcolm plantejava preguntes, qüestionava 

assumpcions o prejudicis i feia reflexionar a la seva audiència, a través de les seves 

pròpies reflexions. Ell considerava que el racisme institucional ho contaminava tot, i que 

la comunitat negra no havia tingut ni els recursos i l’espai per formar-se, deixant-los 

desprotegits. El sistema els havia fet acceptar qui eren i com eren com a comunitat o 

individus, i quines havien de ser les seves preocupacions o el seu lloc dins de la societat, 

però Malcolm volia que tot això fos qüestionat. 



ANÀLISI COMPARATIU 

Martin Luther King pertanyia a la classe mitjana negra del Sud, vivia en un barri 

acomodat d’Atlanta i relativament segur amb una família tradicional i estructurada. 

Malcolm va créixer al Nord, amb dificultats econòmiques, mudances constants fugint de 

la violència i el racisme, sense pare i amb una mare inestable. Ambdós van experimentar 

el racisme i la discriminació des de la infància, tot i que en diferents àmbits: King va ser 

testimoni de la segregació en la dia a dia de la ciutat i Malcolm de la violència amb que 

els grups supremacistes blancs assetjaven a les famílies negres. Això va influir la seva 

educació, ja que la família de King sempre va animar-lo a continuar estudiant i la posició 

econòmica de la seva família ho  feia possible. En canvi, Malcolm va abandonar-los abans 

d’acabar la Secundària i, sense tenir un sistema de suport al seu voltant, va introduir-se 

al món de la delinqüència. Un cop a la presó, Malcolm va iniciar un procés 

d’aprenentatge autodidacta, mentre que Malcolm assistia a Morehouse College, al 

seminari teològic Crozer i a la Universitat de Boston. King va esdevenir un pilar dins de 

la comunitat i un exemple a seguir. Malcolm va sortir de la presó com un home nou, 

membre de ple dret del NOI i disposat a marcar una diferència per a les persones negres. 

Tant King com Malcolm eren homes dedicats a la seva religió, i aquesta impregnava 

sempre les seves accions, tot i que de manera diferent. Durant tots els anys que Malcolm 

va formar part del NOI, l’Islam era al centre i al davant de totes les seves accions i no hi 

havia espai per a l’activisme (seguint les directrius del NOI). Un cop se’n va haver 

separat, el seu activisme va anar sempre separat de l’Islam, ja que ell era conscient que 

la gran majoria de persones negres americanes practicava el cristianisme. Per això, els 

valors de l’Islam sí que estaven presents en les seves idees i plantejaments, però no de 

manera explícita, per no alienar a la comunitat cristiana. King era ministre de l’església 

baptista del Sud d’Estats Units, com el seu pare i el seu avi, i la seva visió del cristianisme 

estava profundament lligada a les seves accions com a activista per la defensa dels drets 

civils. Des de la manera com parlava i es presentava davant del públic fins a la base del 

seu pensament i les seves idees es poden trobar en el cristianisme.  

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 (Tyner, 2003), per això sempre 

apostava per la violència defensiva o autodefensa. 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? 

Un altre dels grans punts de desacord entre King i Malcolm era la manera de denominar 

la lluita contra la segregació, i quines eren les seves bases. King reclamava la igualtat 

d’oportunitats promesa a la Declaració d’Independència i denunciava les lleis 

segregacionistes que impedien l’accés de les persones negres a diferents serveis i espais. 

A partir d’accions i mesures no-violentes pretenia pressionar als dirigents i a les persones 

blanques perquè les persones negres tinguessin garantits els drets civils. Malcolm X 

renegava del terme drets civils, ja que ell considerava que es tractava de drets humans, 

que anava més enllà de l’àmbit civil nacional i així lligava la lluita amb l’opressió global. 

Per a ell, la discriminació i la segregació racial era un símptoma de la corrupció del 

sistema polític i social, i calia trencar amb ell per crear-ne un nou, més just i igualitari. 

Per tant, participar en accions que havien d’impulsar un canvi des de dins del sistema no 

tenia sentit, ja que s’havia de canviar des de fora.  

Al final, Malcolm cridava a la revolució dels valors amb el fi de renovar les institucions i 

construir de nou una societat millor, i King volia acabar amb la cultura i les lleis 

segregacionistes i aconseguir la vertadera integració. King va créixer en un sistema que, 

tot i limitar-lo pel color de la seva pell, el va deixar formar-se i estudiar perquè la seva 



família tenia els mitjans econòmics. Malcolm X va patir la pobresa durant la seva 

infància, i a l’adolescència va veure com el sistema no només separava la seva família 

sinó que també els girava l’esquena. 

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.  

Sense oblidar la seva postura més revolucionària, en el seu últim any de vida Malcolm X 

va animar a la comunitat negra a participar electoralment. Això era degut a la falta de 

resultats reals i a l’experiència obtinguda lluitant des de fora del sistema. Tant ell com 

King veien que s’havien aprovat lleis que després no eren aplicades, per tant era 



necessària una renovació d’aquells en posicions de poder, i la millor manera 

d’aconseguir-ho era a través del vot. 

Tant Martin Luther King com Malcolm X estan considerats uns grans oradors i, fins i tot 

showmans. Eren homes carismàtics, cultes, i intel·ligents que gaudien de ser el centre 

d’atenció. Compartien recursos molt similars a l’hora de parlar en públic, com 

l’exhortació a l’acció directa, les interaccions amb el públic, els canvis de to depenent 

del tema a tractar i l’adaptació del discurs en funció de l’audiència. Tot i això, en general 

l’objectiu d’aquests discursos per un i per l’altre eren molt diferents. King utilitzava 

referències i cites bíbliques intercalades amb les idees i els valors democràtics americans 

amb l’objectiu de despertar la consciència i la moral dels seus oients. Malcolm, durant 

el seu temps al NOI, també feia al·lusions i cites de l’Islam, però això va canviar un cop 

se’n va separar. Ell també buscava aquest despertar moral però ho feia a través d’un 

auto-qüestionament constant, intentava crear un espai on tant ell com la seva audiència 

poguessin aprendre i re-educar-se, deixant enrere els prejudicis inculcats socialment, i 

evitava les referències explícites a l’Islam.  

En els seus discursos King demanava o exigia (en funció del moment) la mobilització i el 

suport de les persones blanques, especialment aquelles religioses i moderades. Això és 

coherent amb la idea d’estimar l’enemic i ensenyar-li el camí a seguir, sense rancors. En 

canvi Malcolm defensava que les persones negres ja tenien prou feina a desfer-se d’anys 

de prejudicis i mentides sobre ells mateixos, com per a sobre haver d’ensenyar als 

blancs. Segons Malcolm X, si les persones blanques sentien un mínim de responsabilitat 

per la situació dels negres, havien de ser capaços de mobilitzar-se, aprendre i participar 

per ells mateixos.  

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. De manera 

conscient o inconscient es van anar agafant els principis i les idees d’un i de l’altre, es 

van polir i adaptar, i van crear dues persones noves, les que passarien a formar part de 



l’imaginari col·lectiu. 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. 

  



CONCLUSIONS 

A través de l’estudi de les obres de Martin Luther King i Malcolm X, i d’altres fonts 

secundàries, ha sigut possible analitzar i comparar les seves posicions i idees sobre la 

lluita contra la desigualtat, el racisme i la segregació existent als anys 50 i 60 a Estats 

Units. He analitzat de manera separada el context familiar i social en el que van créixer, 

la seva religió i l’impacte que aquesta va tenir en la seva ideologia i pensament, aquesta 

mateixa ideologia i les seves influències, el seu discurs i, finalment, l’impacte que van 

arribar a tenir a nivell social. 

Malcolm X va experimentar la pobresa i la desestructuració familiar, i King va créixer en 

una família tradicional de classe mitja. King era cristià baptista, mentre que Malcolm era 

musulmà, però els dos tenien un fort vincle amb la seva fe, tot i que Malcolm separés 

entre activisme i religió un cop separat del NOI. King va rebre una bona educació i va 

seguir estudiant fins a obtenir un doctorat; Malcolm va abandonar els estudis als 16 anys 

i va estar uns anys a la presó, formant-se de manera autodidacta allà. King no volia 

violència i Malcolm tampoc, però ell estava disposat a utilitzar-la com a eina de defensa 

mentre que King preferia utilitzar-la com a instrument visualitzador del patiment de la 

comunitat negra. També diferien en la terminologia a utilitzar, creant la dicotomia drets 

civils-drets humans. Per a Malcolm es tractava d’una lluita global que també s’havia de 

lluitar globalment, però King considerava que, tot i estar d’acord amb la primera part, 

s’havia d’actuar principalment a nivell local. Martin Luther King volia acabar amb la 

segregació i la discriminació, és a dir, volia que les persones negres estiguessin incloses 

dins de la societat i el sistema dels blancs. En canvi, Malcolm X creia que les arrels del 

sistema eren el problema, que la integració no faria desaparèixer el racisme, per això 

proposava iniciar una revolució i erigir un nou sistema amb noves institucions.  

Tot i les diferències, ambdós coincidien en: lluitar perquè totes les persones poguessin 

participar electoralment, la importància de ser propietaris de terrenys i negocis per a 

lluitar contra la desigualtat econòmica, la crítica al capitalisme i al liberalisme, l’orgull i 

la celebració de la cultura negra i les arrels africanes així com la necessitat de 

desmantellar les institucions imperialistes i colonialistes a Estats Units i al món. També 

el seu estil discursiu era similar, els dos essent carismàtics i convincents, trobaven 



l’equilibri entre missatges optimistes i crítiques a la situació en la que es trobaven les 

persones negres. 

Cap al final de les seves vides les seves postures es van anar apropant, però això no es 

va veure reflectit en la societat o en l’impacte que van tenir en la mateixa. Malcom X, 

tot i servir d’inspiració per al moviment pel Black Power, va ser reduït a un extremista 

radical que feia apologia de la violència. En canvi, de Martin Luther King van eliminar o 

dissimular les parts més controvertides del seu pensament i el van convertir en un 

exemple de lluita i reivindicació que era més còmode per a la societat blanca. D’aquesta 

manera, la figura de King avui en dia és coneguda i recordada arreu del món, mentre 

que Malcolm ha quedat més oblidat, especialment en ambients predominantment 

blancs.  
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ANNEXOS 
 

CONTEXT SOCIAL I LEGAL 

 L’esclavitud tenia un profund arrelament als Estats Units, ja des de l’època colonial. En 

un inici era una manera de càstig, però aviat van sorgir colons que no limitaven el servei 

dels esclaus a un temps, sinó que era de per vida. Des de 1641, quan el govern de 

Massachussetts va legalitzar l’esclavitud, es van promulgar lleis que limitaven i 

controlaven la vida de les persones negres, com per exemple que tot descendent 

d’esclaus també ho seria de per vida, o que matar a un esclau fugit no seria punible per 

llei. La situació no va canviar amb la Declaració d’Independència, al contrari, ja que els 

drets dels Estats els van permetre legislar al voltant de la pràctica de l’esclavisme i 

convertir-ho en la base del seu funcionament, com als Estats del Sud. De fet, en la 

resolució de Scott v. Sandford es va acceptar que totes les persones de raça no blanca 

no eren ciutadans d’estats Units i que no serien tractats com a tals, a més de blindar els 

drets dels Estats per sobre del govern federal afirmant que el Congrés no tenia autoritat 

suficient per prohibir l’esclavitud (Urofsky, n.d.).  

La Guerra Civil americana va iniciar-se per la secessió dels Estats del Sud com a resposta 

a l’elecció de Lincoln com a President, que es declarava contrari a l’esclavitud. Amb la 

Proclamació d’Emancipació (1863), Lincoln va alliberar a tots els esclaus dels territoris 

que s’havien rebel·lat, i quan la guerra va acabar es va aprovar la 13a esmena a la 

Constitució de EEUU, abolint l’esclavitud (13th Amendment, n.d.). L’esmena 14 va 

revocar el precedent de Scott v. Sandford, afirmant que tothom nascut en territori 

americà seria sempre un ciutadà a nivell federal, i que les Estats no podien fer res per 

impedir-ho (14th Amendment, n.d.). Finalment, la 15a esmena declarava que tots els 

homes havien de tenir accés al vot, sense discriminar per raça, color de pell o estatus 

com a esclau alliberat (15th Amendment, n.d.).  

Tot i aquestes mesures legals, la realitat del país era una altra molt diferent, i els Estats 

van trobar maneres de legislar al voltant de les esmenes per assegurar el manteniment 

del status quo i de la posició de poder dels blancs per sobre de les persones negres. Es 

va instaurar la doctrina de iguals però separats, que implicava que no es podia tractar 

de manera diferent a algú pel seu color de pell però sí que se’ls podia mantenir separats 



dels blancs. I així es va crear el sistema i les lleis de Jim Crow, per a mantenir i fer complir 

les lleis segregacionistes. Totes aquestes lleis es van basar en el precedent legal de la 

resolució de Plessy v. Ferguson, que va declarar que la segregació no era contrària a la 

Constitució al 1896 (Plessy v. Ferguson, n.d.). Tot i ser legal, no deixava de ser una 

descarada manera de discriminar a les persones negres, ja que els Estats s’esforçaven 

en complir amb la part de separats, però no amb la d’iguals. Durant els anys següents, 

la comunitat negra es va veure limitada i controlada en tots els aspectes, des d’on podien 

anar a comprar menjar o erigir les seves esglésies, fins a les escoles a les que podien 

assistir o les fonts de les que podien beure.   

Finalment, es van organitzar per protestar i millorar la seva situació, especialment a 

partir de 1950, a través del moviment pels Drets Civils. Aquest moviment reclamava que 

les lleis fossin redactades i aplicades de manera igual per a tothom, sense que el color 

de pell fos un factor a tenir en compte, que la segregació acabés ja que era contrària a 

la Declaració d’Independència i a la Constitució i que el racisme deixés d’estar emparat 

per les classes dirigents. Això no va arribar fins a 1954, quan la resolució del Tribunal 

Suprem en el cas de Brown v. Board of Education va declarar que la segregació a les 

escoles públiques havia d’acabar i que era inconstitucional (Brown v. Board of 

Education, n.d.). Això va crear el un precedent per tal de lluitar perquè tots els serveis 

públics d’Estats Units deixessin d’estar segregats, però va deixar oberta la manera en la 

que els Estats havien d’aplicar-ho, provocant que durant molt temps es quedés només 

sobre el paper i sense aplicació real. És per aquest motiu que la figura, la feina i l’impacte 

de persones com Martin Luther King o Malcolm X van esdevenir tant importants i 

decisives per a la comunitat negra, ja que van trobar mètodes d’acció directa que 

lluitaven per aconseguir la igualtat. 

 

BREU BIOGRAFIA DE MARTIN LUTHER KING 

Martin Luther King Jr. va néixer en una família negra i cristiana, de classe mitjana, l’any 

1929. El seu nom de naixement era Michael King, com el del seu pare, però aquest  va 

decidir canviar a Martin Luther tant el seu nom com el del seu fill, profundament 

impressionat per les idees reformistes de Martin Luther a Alemanya. Pràcticament des 



del naixement va estar en contacte amb la religió cristiana, concretament la branca 

baptista, ja que tant el seu pare com el seu avi n’eren predicadors. Va créixer en un barri 

segur i en un ambient familiar positiu, tot i que ell assegurava haver rebut fuetades del 

seu pare fins als 15 anys, força comú durant l’època. El segon de tres germans, des de 

petit es va acostumar a actuar de mediador entre ells. Descrit com un estudiant brillant, 

va tenir l’oportunitat d’accedir a la universitat amb tan sols 15 anys, i va ser admès a 

Morehouse College, una universitat històricament negra. Allà es va graduar amb un títol 

de Sociologia, i va decidir continuar els seus estudis, però en l’àmbit teològic. Amb 19 

anys va començar els estudis al Seminari Teològic Crozer i es va graduar amb un títol en 

Divinitat. Després de casar-se amb Coretta Scott i aconseguir una plaça com a pastor a 

Montgomery, Alabama, King va decidir obtenir el títol de doctorat en Teologia 

Sistemàtica per la universitat de Teologia de Boston, i així, a partir de 1955 va passar a 

ser reconegut com a Dr. Martin Luther King Jr.  

Aquell mateix any, 1955, Martin Luther King va liderar el boicot als autobusos segregats 

de Montgomery, i dos anys després va fundar la SCLC (Conferència del Sud per a 

Lideratge Cristià) exercint de president. Amb aquesta organització, King va lluitar contra 

la segregació a Albany (Georgia) amb poc èxit, va organitzar protestes no-violentes a 

Birmingham i a Selma (Alabama), que van demostrar la brutalitat policial que patien els 

manifestants,  i va ajudar a organitzar la Marxa de Washington al 1963 on va fer el seu 

discurs més famós, I have a dream. Al 1964 Martin Luther King va rebre el premi Nobel 

de la Pau per la seva lluita contra la desigualtat racial per mitjà de mètodes no-violents. 

Durant els seus últims anys de vida, va desencantar-se del moviment degut a la falta de 

resultats reals i va iniciar una sèrie de crítiques sobre la guerra del Vietnam i la 

desigualtat econòmica. Va ser empresonat i amenaçat de mort incomptables vegades i 

finalment va ser assassinat a Memphis, l’any 1968. 

Martin Luther King Jr. va ser assassinat al 1968, però les seves idees i principis han 

perdurat al llarg del temps fins a avui. King va servir d’inspiració per a nombrosos 

moviments de promoció de la comunitat i la cultura negres, així com de base per a la 

lluita no-violenta contra el racisme i la discriminació. El seu llegat va estar protegit per 

la seva família, a través del King Center a Atlanta, Georgia.  



A Estats Units hi ha prop de 900 carrers amb el seu nom, escoles i campus universitaris, 

i hi ha un dia de festa nacional en el seu honor (Jijon, 2017). De manera pòstuma va 

rebre la Medalla Presidencial de a Llibertat i la Medalla d’Or del Congrés, entre molts 

altres reconeixements. Arreu del món es poden trobar carrers amb el seu nom i 

celebracions en el dia del seu aniversari, així com cerimònies per l’aniversari del seu 

assassinat. Martin Luther King també apareix en cançons, pel·lícules i sèries 

documentals. El seu discurs a la Marxa de Washington ha esdevingut una part 

imprescindible de l’imaginari col·lectiu del món: tothom sap en què consisteix la frase I 

have a dream. Les seves obres es poden trobar a la majoria de llibreries i en formats 

diversos, així com vídeos dels seus discursos.  

La figura de King s’ha anat blanquejant amb el pas del temps. Parts dels seus discursos 

es van eliminar a l’hora de difondre’ls, sobretot algunes més reaccionaries o 

controvertides com pot ser la crida a la revolta continuada o les referències explícites a 

l’esclavitud (Daynes, 1997). No hem d’oblidar que King va estar durant molt temps a la 

llista de vigilància del FBI, considerat un radical comunista per oposar-se a la guerra del 

Vietnam, crític del govern i del sistema i un perill per al status quo de la societat 

americana. En canvi, un cop assassinat, King va passar a ser l’exemple del que havia de 

ser i era una Amèrica post-racial, on les idees de King eren compartides per la majoria 

de la població i la segregació era un record del passat (Bruyneel, 2014). 

És en aquesta imatge de l’Amèrica post-racial on Barack Obama va guanyar la nominació 

del Partit Demòcrata per a la presidència d’Estats Units, el mateix dia que King va 

pronunciar el seu famós discurs a Washington, però 45 anys després. Estats Units va 

mirar a un home negre, carismàtic, eloqüent i idealista, i molts van veure el reflex de 

Martin Luther King. 

 

BREU BIOGRAFIA DE MALCOLM X 

Malcolm X, aleshores encara Malcolm Little, va néixer a Omaha (Nebraska) l’any 1925. 

El quart de set fills, des de molt petit va experimentar la força del racisme a Estats Units. 

El seu pare, Earl Little, era un predicador itinerant baptista que també difonia les idees 

pan-africanistes de Marcus Garvey. Gravey predicava un moviment nacionalista i pan-



africanista que encoratjava a les persones negres d’Estats Units a fugir d’una terra que 

els oprimia i els discriminava, i a tornar a Àfrica per ser lliures. De la mateixa manera, 

Garvey i la seva associació (Universal Negro Improvement Association) afirmaven que la 

situació de les persones negres a EEUU o al Carib estava relacionada amb el colonialisme 

europeu, i que aquesta no podria millorar sense que les forces colonialistes es retiressin 

(Tyner & Kruse, II, 2004).  Els pares de Malcolm, grans admiradors de Marcus Gravey, 

van esforçar-se en inculcar els seus principis sobre l’orgull negre i la importància de les 

arrels africanes en els seus fills, però això va dificultar la seva vida domèstica. Membres 

del Ku Kux Klan van fer que abandonessin Omaha, i després d’un breu període a 

Milwaukee, es van establir a Lansing, Michigan.  

Quan Malcolm tenia només 6 anys, el seu pare va aparèixer mort a les vies del tramvia. 

Tot i haver-hi proves que demostraven que havia estat assassinat, les autoritats van 

declarar que havia estat un suïcidi, impedint que la mare de Malcolm, Louise Little, 

pogués cobrar l’assegurança de vida del seu marit. Això va complicar la situació de la 

família Little, que mai havien disposat de masses recursos, però que amb l’absència del 

pare i amb les conseqüències de la Gran Depressió posterior al crack del 29, va acabar 

essent desesperada. Els Serveis Socials van començar a monitoritzar la situació de la 

família, i quan la salut mental de la Louise Little va empitjorar, van separar als germans 

en cases d’acollida i a ella la van internar a l’Hospital Mental Estatal. Malcolm X va 

culpabilitzar al sistema de la separació de la seva família. 

Desencantat amb un sistema educatiu racista que no preveia una carrera acadèmica per 

a una persona negra, Malcolm va abandonar els estudis als 16 anys i va marxar a viure 

amb la seva germana a Boston. Allà, i més tard a Harlem, va anar introduint-se en un 

món d’estafadors, proxenetes i lladres que el va acabar portant a la presó amb 21 anys. 

El van condemnar a 10 anys per robatori, tot i que la màxima pena per al primer delicte 

fos de 2 anys. A la seva autobiografia Malcolm reflexionava sobre aquest fet i 

l’interpretava com una mostra més de la corrupció i del racisme del sistema, en aquest 

cas del sistema judicial. Van detenir-lo juntament amb un amic negre i dues noies 

blanques, i el pes de l’interrogatori va recaure en aquest fet. En la seva autobiografia, 

Malcolm diu “No volien saber res dels robatoris, tot el que podien veure era que 

nosaltres ens havíem apropiat de les dones dels blancs” (Haley, 1965).  



A la presó, Malcolm va trobar l’espai que necessitava per tal de reflexionar sobre la seva 

vida i les seves decisions, i va aprofitar per tornar a educar-se. Va començar a aprendre 

Llatí i Anglès; va llegir a filòsofs com Sòcrates, Kant o Spinoza i autors com Gandhi, Du 

Bois o H. G. Wells; va transcriure el diccionari i va estudiar la història dels moviments 

revolucionaris (Tyner, 2003). Va començar a comparar les seves experiències personals 

amb allò que s’ensenyava a l’escola o  que era defensat pels polítics, i en feia 

observacions informades. També va ser a la presó on va començar a conèixer la Nació 

de l’Islam (NOI), gràcies al seu germà, i va acabar concloent que era la religió natural per 

a l’home negre. Al cap de set anys Malcolm va ser posat en llibertat, però Malcolm Little 

no va sortir mai de la presó. En el seu lloc va aparèixer Malcolm X, on la X simbolitzava 

el seu vertader cognom familiar que mai coneixeria, abandonant el Little que algun 

esclavista havia decidit donar als seus avantpassats. 

Totes les idees i plantejaments de Malcolm van quedar interrompudes pel seu assassinat 

al febrer de 1965, quan va ser tirotejat a Nova York. Tot i morir jove i sense temps 

d’implementar moltes de les seves idees, la filosofia i el pensament de Malcolm X van 

inspirar a nombrosos grups durant els 60 i dècades posteriors. Al 1968, tres anys després 

del seu assassinat, la seva figura era immensament popular entre el moviment 

estudiantil, arribant a dir que Malcolm X era més popular que Crist (Rogers, 2011). De 

fet, molts dels grups activistes d’estudiants s’autoconsideraven els “fills ideològics” de 

Malcolm X (Rogers, 2011). El pensament de Malcolm dotava a aquests grups estudiantils 

de poder com a agents del canvi, al ser la part essencial de la revolució, la revolució des 

de baix (grassroots) cap a dalt. 

Stokely Carmichael i Huey P. Newton, dos dels líders més importants del moviment pel 

Black Power, van afirmar estar fortament influenciats per Malcolm X. Carmichael va 

assumir el lideratge del SNCC al 1966 i Newton, juntament amb Bobby Seale, va formar 

el Black Panther Party (Rogers, 2011). El programa de 10 punts del Black Panther Party, 

similar al programa del NOI en estructura, reflexa aquesta influència, ja que cadascun 

dels punts havia estat tractat o adreçat per Malcolm al llarg de la seva carrera.  

Al llarg del temps, la figura i les contribucions de Malcolm X no han rebut tanta atenció 

ni tanta promoció com les de MLK, però això no implica que no hagi tingut un impacte 

en la cultura de la comunitat negra i de la comunitat internacional. Nombrosos carrers 



reben el nom de Malcolm, algunes facultats i biblioteques també s’anomenen com ell i, 

fins i tot, el seu aniversari es considerat festiu en varies ciutats. Malcolm ha aparegut 

com a personatge en sèries de televisió i pel·lícules, en cançons, i en dues adaptacions 

cinematogràfiques de la seva autobiografia. De fet, la revista Time va considerar-la un 

dels deu llibres de no-ficció més influents del segle XX. 


