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Resolució unitària del PCC i el PSUC Viu
per al primer de maig de 2014
Aquest any es commemora el 130 aniversari des que la
Federació Americana del Treball (AFL) va marcar com a
objectiu assolir la jornada laboral de vuit hores. L'1 de Maig
de 1886 es va escollir com la data d'inici per a aquesta
reivindicació. Avui encara, la classe treballadora, segueix
lluitant per aconseguir aquesta reivindicació. Les jornades
segueixen sent en molts casos superiors i les condicions de
treball i de vida han experimentat un franc retrocés. Les
millores aconseguides estan sent eliminades per les
polítiques dels governs neoliberals i conservadors. Els
governs d'orientació socialdemòcrata estan defraudant a
milions de treballadors i treballadores amb les seves
polítiques d'apuntalar el sistema capitalista, retallant drets
socials, polítics i econòmics i la ultradreta avança amb el seu
discurs xenòfob i populista com ho han demostrat les
recents eleccions a França i Hongria, i en el conflicte
d’Ucraïna.

A Espanya el PP, i a Catalunya CiU (sostinguda per ERC)
mantenen una política similar i agressiva contra els
treballadors i treballadores i les classes populars. El deute
generat per les polítiques i especulació financera, no s'ha de
pagar. L'última reforma laboral, una de les reformes més
agressives dels últims anys fomentant el contracte a temps
parcial, les baixades salarials, previstes o no en els convenis
col · lectius, fan que, tenir un lloc de treball, no sigui suficient
per mantenir una vida digna i sortir de la pobresa més
extrema. La ultra activitat en la negociació col · lectiva torna
als treballadors a les condicions mínimes de l'Estatut dels
Treballadors, i ens situa en unes condicions de 40 anys
enrere, també amb la congelació de les pensions. Les
retallades en la sanitat, l'ensenyament, en els serveis públics
són el resultat de la devolució i els interessos de la política
nefasta d'aquests governs que mereixen ser processats per
malversació i per fer tant de mal al poble. La resposta dels
governs d'Espanya i Catalunya és més repressió, més
recursos per als aparells repressius, més retallades de les
llibertats civils, com la Llei de l'Avortament, limitar els drets
d'expressió, reunió o manifestació, fer callar al cos jurídic,
privar a la ciutadania del dret a rebre justícia.
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La crisi econòmica és la crisi del capitalisme. És la crisi d'un
sistema que és incapaç de donar respostes a les necessitats
de la Humanitat. Segons la FAO, 842 milions de persones,
prop d'un de cada vuit habitants del planeta, van patir fam
crònica en 2011-13. Al voltant de 29.000 nens i nenes
menors de cinc anys - 21 per minut - moren cada dia,
especialment de causes que es podrien evitar. Gairebé 11
milions de morts infantils es produeixen cada any.
Mentrestant, la despesa militar mundial va pujar a 1,34
bilions d'euros el 2012, El sistema capitalista mata¡!
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Un poble treballador que està responent a aquesta agressiva
política com ho han fet i estan fent els treballadors i
treballadores de Panrico, Alsthom, TV3, Bosch, Gemalto SP
o Coca cola, treballadors i treballadores de la neteja de
Madrid o de les bugaderies dels Hospitals de Madrid,
Transports de Mercaderies, Autobusos, Ensenyament, i
tantes altres empreses en lluita, com ho ha posat de
manifest la mobilització del 22 M, després d'altres grans
mobilitzacions d'aturats, miners, drassanes, de solidaritat
amb les famílies desnonades, de les campanyes per un
salari digne i garantit de ciutadania.
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202 milions d'aturats al món. Més de 25 milions a Europa. 6
milions a Espanya i més de 600.000 a Catalunya. Xifres que
no poden amagar la dramàtica situació de la població
sencera. Mentre els beneficis per a la Banca a Espanya han
estat de 9.000 milions d'euros el 2013, el rescat (préstec del
Banc Mundial, el FMI, i la Banca Europea) de gairebé 90.000
milions d'euros que ha suposat "sanejar-los" ho pagarem els
treballadors i treballadores i les classes populars amb una
disminució de salaris, i retallades en tots els serveis públics i
amb la venda de patrimoni. La corrupció tant a Espanya
com a Catalunya és ja escandalosa i arriba a les més altes
instàncies del poder (Gurtel, Urdangarin, Cas Palau, Cas TV,
Adigsa, Trama russa , etc. etc. etc.)
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El 25 de Maig estan convocades les eleccions al Parlament
Europeu, són una ocasió per manifestar el nostre rebuig a
les polítiques d'austeritat i insolidaritat que la Troika imposa a
la ciutadania, votant a les candidatura de l'Esquerra Plural a
Espanya i IC - EUiA a Catalunya.
El recent comunicat de Partits Comunistes i de l'esquerra
europea, assenyala que la crisi del capitalisme posa de
manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió
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És per això que el PCC i el PSUC VIU cridem a respondre a
aquest dia del 1r de Maig, manifestant-nos al costat dels
sindicats i altres col · lectius de la societat civil:
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★Per la democràcia: el dret a decidir, també les polítiques
socials i econòmiques. Llibertat d'expressió, transparència
en la gestió dels recursos públics. Per una Catalunya lliure
de corrupció: exigim transparència i participació ciutadana.
★Per la plena ocupació i contra l'atur i la precarietat: exigim
ocupació estable i de qualitat, la retirada de la reforma
laboral, la recuperació dels drets laborals i per la jornada
de 35 hores.
★Contra la pobresa i per la cohesió social: garantir la
protecció de les persones aturades, més recursos pels
serveis socials i suport a la renda garantida de ciutadania.
Garantir l'accés a serveis bàsics essencials (electricitat,
gas, aigua i transport públic), eradicar la pobresa infantil i
garantir el poder adquisitiu de les pensions i atenció a la
dependència.
★Garantir el dret a un habitatge digne amb lloguer social, la
dació en pagament i el forçar el lloguer de pisos buits en
mans de les institucions financeres.
★Per un servei nacional de salut, públic, universal i que
garanteixi el dret a la salut. Compromís amb l'educació
pública i de qualitat. No al tancament d'escoles. Per a una
escola inclusiva. No a la LOMCE.
★Contra la reforma de la llei de l'avortament.
★Exigim un règim tributari equitatiu, ambiental i redistributiu i
una auditoria del deute. Recuperar l'impost de
successions. Lluitar contra el frau i l'evasió fiscal. Per un
canvi de model productiu: innovació, recerca i
desenvolupament sostenible. Polítiques industrials contra
l'especulació.

Europea mostra que la UE no és en essència reformable,
com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra
Europa només serà possible amb un canvi radical dels
fonaments sobre les quals la UE es va construir.

!
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Manifestacions previstes aquest 1 de maig de 2014
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BARCELONA , 11.30 h , Rda . Sant Pere / Pg de Gràcia
(Punt de trobada del PCC i PSUC viu : Davant El Corte Inglés)
TARRAGONA , 11.30 h , estàtua dels Despullats.
GIRONA , 12 h , Plaça de la Independència. LLEIDA , 12 h , Plaça del Treball
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17 Partits Comunistes i de l' Esquerra europea fan
una crida conjunta per a les eleccions europees
"Així com la crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió Europea mostra
que la UE no és en essència reformable, com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra Europa només
serà possible amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE va ser construïda."
l'habitatge, en l'increment de la pobresa i l'exclusió social,
en el tractament als i les immigrants com a criminals en
potència. Aquesta ofensiva, que s'acompanya d'atacs
contra els drets socials aconseguits i que estan, en molts
casos, consagrats en les Constitucions nacionals, restringeix
altres drets i llibertats, tals com els drets sindicals, drets
d'associació, de manifestació i de participació democràtica.

Brussel·les, 18 de març de 2014
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La Unió Europea (UE) es troba immersa en una profunda
crisi que, sent una expressió de la crisi del sistema
capitalista i de les seves contradiccions, resulta de les
polítiques concretes que afavoreixen al gran capital, el
finançament de l'economia, la circulació incontrolada del
capital, la liberalització dels mercats, les privatitzacions,
l'atac contra els serveis públics, una creixent acumulació de
capital i l'increment de l'explotació. Aquestes polítiques han
estat dutes a terme per les forces polítiques de la dreta i
l'extrema dreta, així com per la socialdemocràcia. Així com la
crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del
sistema, la crisi de la Unió Europea mostra que la UE no és
en essència reformable, com una estructura i procés
neoliberal i militarista. Una altra Europa només serà possible
amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE
va ser construïda.
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La democràcia, la sobirania nacional, el dret al
desenvolupament econòmic i social estan posats en perill
pels “memoràndums d'enteniment” de la Comissió Europea,
el Banc Central Europeu i el FMI, que incrementen
l'explotació i imposen relacions d'estil colonial, fomenten la
desigualtat social i les asimetries de desenvolupament, i que
busca institucionalitzar i perpetuar el procés d'aprofundiment
de la Unió Econòmica i Monetària.
Aquestes polítiques obren el camí a nacionalismes
reaccionaris, al racisme i a la xenofòbia, al ressorgiment de
les forces d'extrema dreta i feixistes que van ser derrotades
per la lluita dels pobles durant el segle XX.
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Confrontada amb la crisi, la UE promou el finançament dels
grans bancs, la transformació del deute privat en deute
públic i la seva utilització com a instrument de dominació
econòmic i polític; deslliga una violenta ofensiva contra els
drets laborals i socials i aprofundeix el seu rumb neoliberal i
militarista – que està determinat pels interessos dels grans
grups econòmics i financers i dels Estats dominants. En
conseqüència, la Unió Europea promou la concentració del
poder polític en un directori de potències, que enforteix la
falta de democràcia, el predomini dels Estats dominants i la
divisió dins d'Europa entre un centre “ric i dirigent” i una
perifèria “pobra i dominada”.
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La política de la UE confirma les seves ambicions com a
bloc imperialista polític-militar, subordinada a l'OTAN i, per
tant, als EUA, promou el militarisme, la carrera
armamentística, i està caracteritzada per una actitud de
dominació sobre el món, com es prova pels seus tipus
específics d'acords comercials, les seves operacions
d'interferència i agressió contra països sobirans i el recent
Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió signat entre els
EUA i la UE.
Els problemes mediambientals i de desenvolupament
sostenible són tractats de forma fragmentada, i la UE
promou polítiques que, mentre oculten les causes reals de la
crisi mediambiental i sacrifiquen la seva solució real,
busquen incrementar els beneficis dels grans grups
econòmics.
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Aquesta ofensiva busca imposar una regressió social de
proporcions històriques, la qual cosa es reflecteix clarament
en brutals retallades en salaris, pensions i benestar social; en
la creixent desocupació i les ocupacions precàries – amb
conseqüències dramàtiques per a la població jove; en un
accés cada vegada més restrictiu a la sanitat, l'educació,

!
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El rumb de la UE i les seves polítiques està consagrat en els
seus diferents Tractats, en el “Pacte d'Estabilitat”, en la
“Estratègia 2020”, en les mesures de “Gobernanza
Econòmica”, en les pautes del “Semestre Europeu” i, més
recentment, en el Paquet Fiscal, tots ells basats en la
desregulació econòmica i financera.

Avui, una vegada més, la lluita de masses és decisiva, en
defensa dels drets socials i laborals, de la democràcia i de la
sobirania, per profundes transformacions de naturalesa
antiimperialista i antimonopolista, en el camí cap a la
construcció de noves societats de progrés, pau i justícia
social. Com en altres parts del món, així també a Europa els
pobles estan intensificant la seva resistència i lluita, estan
construint aliances i solidaritat, buscant assegurar el camí a
la transformació social.
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Estem profundament convençuts que aquest rumb que està
sent imposat a la classe treballadora i els pobles no és
inevitable. Com es mostra en la realitat d'altres continents,
els processos de cooperació i integració de naturalesa
progressista són possibles, respectant els drets i aspiracions
dels pobles.
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Cridem als treballadors i treballadores, la joventut, les dones
i en general als pobles dels Estats membres de la UE a
donar, en les pròximes eleccions al Parlament Europeu, una
expressió electoral a les intenses lluites que estan lliurant,
condemnant a aquells que són responsables per les
polítiques antisocials i antidemocràtiques de la UE i recolzant
a aquells els qui, com els signants d'aquesta Crida, estan al
costat d'ells en la lluita, que donen veu al Parlament Europeu
a les seves aspiracions, demandes i protestes i els qui
representen una alternativa real per a Europa.
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Afirmem que un rumb diferent és possible per a Europa. El
primer pas en aquesta adreça és una ruptura profunda amb
les polítiques de la UE, amb el neoliberalisme i el militarisme i
amb la concentració i centralització del poder a les mans del
directori de grans potències.

!!
!
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Per una Europa de cooperació, progrés social i pau!

Un altre rumb per a Europa és possible! A través de la lluita i
la solidaritat que uneixen a tots aquells que, a cada país, i
conjuntament a Europa, treballen, actuen i lluiten per la
transformació progressista i revolucionària de les seves
societats i per una alternativa al capitalisme.

Les forces comunistes, progressistes, anticapitalistes,
antineoliberals, d'esquerra i ecologistes que recolzen
aquesta Crida consideren les pròximes eleccions al
Parlament Europeu, del mes de Maig, com una important
oportunitat per donar veu a les lluites
dels treballadors i les treballadores i
els pobles que s'estenen al llarg de
la UE, per afirmar la necessitat i la
p o s s i b i l i t a t d ' u n a E u ro p a d e
cooperació, de progrés social, de
pau, d'igualtat, de promoció del
medi ambient, que respecti la
democràcia i la solidaritat, que posi
als treballadors i als pobles, i no als
grans interessos econòmics, en el
centre de les seves polítiques.
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En aquest sentit, les forces que
signen aquesta Crida es
comprometen a continuar lluitant
per:
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• La cooperació a tota Europa pels
drets socials, que valori el treball i al
poble treballador, la plena ocupació
amb drets, l'ocupació pels i les
j o v e s i l a fi d e l ' e m i g r a c i ó
econòmica forçada, els drets de la
tercera edat i dels nens, defensant
els serveis públics i la naturalesa i
propietat públics de sectors i àrees
estratègics, per assegurar millors
nivells de vida. Una Europa que
garanteixi els drets de tots els
ciutadans independentment de la
seva orientació sexual, una Europa
sense discriminació de la dona i que
respecti el seu dret i condicions a la
lliure maternitat, així com a decidir
sobre el seu propi cos.
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La Història del continent europeu
demostra que els treballadors i
treballadores i els pobles poden, a
través de la seva lluita, derrotar
grans perills i donar lloc a avanços
p r o g r e s s i s t e s i fi n s i t o t
revolucionaris, alguns dels quals
marquen encara avui la realitat del
nostre continent.

!
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• La cooperació a tota Europa pel progrés econòmic i social,
de convergència real, basada en la salvaguarda i promoció
del potencial de cada país, en la defensa dels seus sectors
productius i de la sobirania i seguretat alimentària, en el
suport a les micro, petites i mitjanes empreses, en el final
dels paradisos fiscals i de la circulació lliure i desregulada del
capital, en l'oposició i gravamen dels moviments de capital
especulatiu, en un ús sostenible dels recursos naturals i la
protecció del medi ambient.

!
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• Una Europa de cooperació entre Estats sobirans amb
iguals drets, que respecti i defensi la democràcia i la
participació democràtica, que s'oposi a totes les formes de
discriminació, nacionalisme reaccionari, racisme, homofòbia,
sexisme, xenofòbia, xovinisme, anticomunisme i altres
formes d'intolerància, que rebutja les mesures repressives i
respecta els drets, llibertats i garanties democràtiques, els
drets dels i les immigrants i les minories, la diversitat cultural i
les identitats.

Cap a aquests objectius, estem compromesos amb
continuar el treball del Grup Confederal de l'Esquerra
Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL) al
Parlament Europeu, en un esperit d'igualtat i respecte mutu
a les nostres diferències, històries, experiències i
especificitats nacionals. Un espai de cooperació que valori el
molt que ens uneix en la lluita per una altra Europa.

!

Afirmem el nostre Grup Parlamentari com un espai
confederal de cooperació, amb la seva pròpia identitat, entre
forces comunistes, obreres, progressistes, d'esquerra i
ecologistes, que tenen l'objectiu comú de donar veu al
Parlament Europeu a les lluites dels treballadors i
treballadores i els pobles, de reivindicar, proposar i defensar
polítiques alternatives a aquelles que són dutes a terme per
la dreta i la socialdemocràcia, i donar expressió i contingut a
la lluita per un rumb diferent per a Europa.
En signar aquesta Crida, ens comprometem a donar suport
aquests objectius i guies. Com més forts siguem, més forts
seran les lluites per una Europa de cooperació, progrés
social i pau.
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• Una Europa que lluiti per la pau i la solidaritat amb tots els
pobles del món, que respecti la Carta de Nacions Unides i el
Dret Internacional – així com els drets dels pobles a
l'autodeterminació – que rebutgi la militarització de les
relacions internacionals, que estigui a favor de la fi de les
interferències i agressions estrangeres i dels blocs políticmilitars com l'OTAN, que promogui una cooperació
internacional mútuament beneficiosa, basada en l'amistat, la
solidaritat i un marc europeu per a la seguretat comuna de
tots els pobles d'Europa. Una Europa lliure d'armes nuclears
i de bases militars estrangeres.

!
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Partits que han signat fins al moment:
1. Partit Commmunista de Gran Bretanya
2. AKEL (Xipre)
3. Partit Comunista de Bohemia i Moravia (Czech Rep.)
4. Partit Comunista de Finlàndia
5. Partit Comunista francès
6. Partit Comunista alemany
7. Partit dels Comunistes italians
8. Refoundació Comunista (Itàlia)
9. Partit Comunista portuguès
10. Partit Comunista d'Espanya
11. Esquerra Unida (Espanya)
12. Partit dels i les Comunistes de Catalunya
13. Bloco de Esquerda de Portugal

!
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El PCC assumeix la proposta del Partit Comunista
Portugués davant el 65º aniversari de l'OTAN
Exigim la dissolució de l'OTAN i donem suport al dret sobirà dels pobles a decidir la desvinculació d'aquesta aliança
agressiva.
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Tenint en compte que el divendres 4 d'abril - l'Organització
del Tractat de l'Atlàntic Nord - l'OTAN, completarà 65 anys
des de la seva creació, el Partit Comunista Portuguès
proposa, la signatura de la posició conjunta de seguiment.

En el moment, en que han pasat 65 anys de la creació de
l'OTAN - una conjuntura internacional marcada per la crisi
del capitalisme, l'ofensiva de l'imperialisme explotador
antidemocràtica i agressiva per complexos processos de
reordenament de forces en l'àmbit internacional, i la
resistència i la lluita els treballadors i els pobles -
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Pau! No a l'OTAN!
Des de la seva creació fa 65 anys, l'OTAN es perfila com el
bloc polític-militar de l'imperialisme, una peça central de la
seva estratègia de dominació i explotació i la confrontació
amb l'URSS i els països socialistes.

!

!

Exigim la dissolució de l'OTAN i donem suport al dret sobirà
dels pobles a decidir les seves països de desvinculació
d'aquesta aliança agressiva;

!

Reafirmem la nostra oposició a l'ampliació de l'OTAN, la
militarització de la Unió Europea i la seva política militarista i
intervencionista;
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L'OTAN és responsable de la carrera d'armaments
incessant, amb els EUA i els seus aliats responsables de
més de dos terços de les despeses militars en el món.
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Els països dels Estats Units i de l'OTAN promouen l'expansió
de la seva xarxa mundial de bases militars, a la recerca
d'ampliar les seves àrees d'influència.

Exigim la fi de la carrera armamentista i de la instal.lació del
nou "sistema anti-míssils" els EUA i l'OTAN a Europa, el
desarmament nuclear, la destrucció total de les armes de
destrucció massiva i la fi de les bases militars estrangeres.
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Obertament proclamant el seu concepte estratègic ofensiu,
l'OTAN va ampliar l'abast territorial de les seves accions de
la interferència, l'agressió i l'ocupació, per reforçar el seu
paper com el braç militar dels principals monopolis
transnacionals.

!
!

Exigim la retirada immediata de totes les tropes de
l'Afganistan i altres països sota l'agressió imperialista;
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Reafirmem la nostra solidaritat amb les persones que es
resisteixen a l'ocupació, l'agressió i la ingerència de
l'imperialisme;

Els seus aliats de l'OTAN EUA i són responsables de
nombrosos crims i destruccions, per brutals agressions com Iugoslàvia, Afganistan, Iraq o Líbia - i les interferències com ara els causats en contra de Síria - o amenaces - com
els dirigits contra Iran

!

Fem una crida als treballadors i persones de tot el món
per enfortir la lluita per la pau, contra la guerra i l'OTAN
per construir un futur de pau, el progrés i la justícia
social, on cada poble pugui decidir lliurement el seu
destí.
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Els EUA, l'OTAN i la Unió Europea - el pilar europeu - són
responsables de la creixent militarització de les relacions
internacionals i la promoció de l'escalada de la tensió i de la
guerra contra la sobirania i la independència dels Estats dels
pobles, ja sigui a l'Orient Mitjà, Àfrica a l'Extrem Orient o
Amèrica Llatina.
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Vencedors i vençuts
per Maribel Nogué i Felip
La mort del qui fou el primer President de la nostra democràcia, després d’una transició tant “exemplar”, està
posant negre sobre blanc els fets d’un moment històric que la generació d’aquell temps varem viure des d’acords
foscos inexplicables, claudicacions sobtades i desencisos posteriors que no sols varen condicionar el nostre
devenir sinó que han anat marcant el pas de la mateixa democràcia. En aquest context, el del retrocés de drets i
llibertats que estem patint, fa mal que, lluny d’apaivagar confrontacions, s’opti per atiar-les just quan ha fet 75 anys
que la sublevació militar que es va imposar per la força a l’ordre democràtic establert, celebrés el seu triomf a base
de destrucció, morts, persecució, repressió i exili.
Les amenaces de Rouco Varela
Ho va dir Antonio Maria Rouco Varela, cardenal arquebisbe
de Madrid, en el decurs del funeral fet aquest dilluns en
memòria d’Adolfo Suárez: “les actituds que varen provocar
la Guerra Civil espanyola la poden causar de nou...”, i es va
quedar tan ample. Era un funeral oficial d’estat, certament,
però les seves van ser unes declaracions de pronunciament
polítiques pròpies de l’anterior règim. Potser per això el
Ministre Wert vol imposar una LOMCE que, més enllà del
tema lingüístic i de convertir els centres públics d’educació
en empreses (on els ensenyants estaran obligats a emetre
aquelles matèries i línies ideològiques que els imposaran per
nòmina), amaga el retorn a un adoctrinament de la
ignorància tergiversant la història a conveniència.

varen despertar simpaties a nivell internacional fent que
arribessin a Espanya molts voluntaris estrangers, obrers,
intel·lectuals, escriptors, etc... que es sentiren
emocionalment compromesos amb el conflicte, reclutats i
organitzats per les Brigades Internacionals, que donaven a
conèixer al món el impacte de la Guerra Civil.

!

Dades per a la història
L’1 d’abril de 1939 es deixava enrere una guerra de gairebé
mil dies de durada que va deixar moltes ferides obertes
entre la societat. Segons els historiadors, el nombre de
morts s’aproxima als 600.000, dels quals 100.000
corresponen a la repressió desencadenada pels militars
sublevats i 55.000 a la violència a la zona republicana. A
més, l’enfonsament de l’exèrcit republicà va suposar el
confinament de milers de soldats vençuts a presons
convertides en improvisats camps de concentració. Dels
més de 270.000 reclusos que fons oficials reconeixen va
haver-hi en el decurs de la resta de 1939 i de 1940, la xifra
es va reduir notablement a causa de les nombroses
execucions (50.000 persones entre 1939 i 1946) i als milers
de morts per malaltia i/o desnutrició.

!

Enterrar solucions polítiques amb armes
Hi ha hagut bastants treballs de recerca sobre la Guerra Civil
que posen al descobert aquelles realitats que ens van ser
amagades. A les escoles no s’explicava que el conflicte
militar va començar quan, a través d’una sublevació militar,
es va donar un Cop d’Estat que va enterrar les solucions
polítiques posant, al seu lloc, les armes. Hi havia, certament,
una guerra de classes entre les diferents concepcions
d’ordre social, una guerra de religió entre el catolicisme i
l’anticlericalisme, una guerra sobre la idea de pàtria i la de
nació, i una guerra de idees que pugnaven en aquell temps
a l’escenari internacional.

!

Suàrez, solucions polítiques front les armes
El paral·lelisme que estableix Rouco Varela amb la situació
de 1936 i l’amenaça de provocar una altra guerra civil
(sobreentenguis sublevació contra l’ordre democràtic
establert), contrasta amb l’aposta d’Adolfo Suàrez (figura
central del funeral, es suposa) que el 1977 va optar per
solucions polítiques en lloc de solucions armades. Una figura
controvertida, segur, que sembla ser va buscar i practicar amb tanta tenacitat- la reconciliació en els àmbits més
delicats de la vida política i social d’aquella Espanya que
volia superar l’etapa de la guerra civil, que va fer una
espantada massa endavant contrariant el mateix Rei i a les

!

Dimensió internacional de la Guerra Civil
Perquè la guerra, el seu finançament i la seva dimensió
internacional, es va decantar desmesuradament a favor de la
causa franquista, amb el suport de l’Alemanya nazi i la Itàlia
feixista. També les causes que cristal·litzaren aquestes
batalles universals entre propietaris i treballadors, entre
l’Església i l’Estat, entre l’obscurantisme i la modernització,
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Por el río abajo
per Miquel Àngel Sòria
Una aproximació a
Armando López
Salinas

forces més retrògrades, provocant els fets del 23-F, segons
està sortint a la llum darrerament.

!

!

El pacte de silenci, sacrifici de desmemòria
Superar l’etapa de la guerra civil potser volia dir superar els
enfrontaments antagònics per restablir una convivència
malgrat les diferents idees, instaurant unes normes
basades en els principis democràtics (els principis de la
Constitució tenen molt a veure amb la Carta Universal dels
Drets Humans, tot i que es consagrin alguns aspectes com
ara la instauració de la monarquia i el límit d’autonomies
dels territoris). El més greu però, és que va haver-hi un
pacte de silenci sobre la pròpia memòria que ja no
s’aguanta per enlloc. Mentre els morts d’un bàndol rebien
tota mena d’honors i recompenses als familiars, els del
bàndol perdedor no poden encara ni reposar en pau
després que els seus els puguin acomiadar dignament,
doncs resten encara a les cunetes o al Mausoleu fet
construir pel dictador per perpetuar la seva victòria.

Alfonso Grosso i
Armando López
Salinas van haver
d'esperar disset anys
per veure publicat el
seu llibre de viatges a
Espanya. Era l'any
1977 i el dictador ja era mort. Amb anterioritat, la colecció
Ebro ─a París─ l'havia editat l'any 1966. Antonio Ferres, al
pròleg que acompanya l'edició de 1977, escriu: "POR EL
RÍO ABAJO se descubre enseguida que fue escrito en una
atmósfera de miedo, de falsos ídolos, bajo una dictadura
terrorista, cuando un hombre cualquiera ─escritor o
campesino español─ había de huir, temer y disimular su
rabia".

!

!

La ciutadania ens hem cregut la democràcia i l’exigim
Durant molt de temps ens han fet creure que vivim en
democràcia i que la sobirania resideix en el poble, podent
triar els nostres governants, i ens ho hem cregut. Per això
la gent sortim al carrer per reclamar allò que ens pertany,
els drets assolits i tot el que ens estan robant amb la
impunitat del poder. Acabem d’entrar a la primavera, i no
permetrem que ens tornin a arravatar les esperances i els
somnis de futur, el de viure en un món més just, més humà
i més solidari on les persones, i no els diners, siguin el més
prioritari.

Era la sort destinada a la novel·la social espanyola: la
censura interna i l'espera de la publicació a l'exterior. Paul
Ilie habla de "obras del exilio" quan es refereix a la d'aquells
autors que, vivint a l'interior, han de publicar fora. Una
excepció va ser l'edició de La mina, finalista del premi
Nadal que va guanyar l'any 1960 Ana Mª Matute, i que va
publicar Destino, editorial considerada per la censura com
a lleial i transparent políticament. Com excepcional va ser la
publicació de Caminando por las Hurdes, escrita en
col·laboració amb Antonio Ferres.

!

!

Armando López Salinas va poder conjugar la seva passió
per la literatura amb la seva militància política, fins a càrrecs
de responsabilitat, en el PCE. Aquell que, parlant de la
inevitable caiguda de la dictadura, deia: "Caerá derribada
por la revolución. O, como en la física de aquel maestro de
escuela, de no existir la fuerza de la gravedad, las cosas
debieran caer por su propio peso."
Els seus companys ─encara que fossin de viatge─ han
anat deixant un retrat particular. Caballero Bonald escriu:
"López Salinas era un hombre bueno y un comunista
crédulo y porfiado, que cumplía las encomiendas del
partido con la misma entrega fervorosa que si estuviera
dedicándose al ejercicio de la beneficencia."

!

Ara, als 89 anys, ha deixat de lluitar per les seves idees
deixant una llavor que els que l'hem admirat, no podem
trair. Que la terra et sigui lleu, camarada.
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IM-PAH-RABLES
per Laura R. Sigüenza
Durant els últims anys són molts els espais de lluita en els quals he pogut participar,
alguns més dinàmics i il.lusionadors que d’altres. La Plataforma d’Afectats/des per la
Hipoteca n’és un, i amb diferència, el més emocionant i difícil de definir.
Si bé el 15M va ser la combustió espontània de la societat
davant la crisi econòmica, política i de valors que estàvem
patint, la PAH és l’arbre de tronc fort que neix de les cendres
del moviment dels indignats. És l’escola on aprendre el
concepte de col.lectiu, de lluita, de solidaritat, on
desintoxicar-se de l’egoisme i l’individualisme hegemònics.
La PAH és retrobar-se amb un sentiment que uneix molt
més que qualsevol altra cosa: sentir-se part d’una comunitat
de persones amb qui comparteixes uns interessos, una
cultura, una mateixa condició d’oprimits. Tornem a intuïr qui
som després de dues dècades de conciències
narcotitzades, on hem deixat de ser subjectes de canvi per
esdevenir subjectes de consum, una metamorfosi que ens
ha impedit veure i reaccionar a temps a la involució que ara
estem patint.

econòmic que el sostenen unes elits polítiques corruptes
que van legislar una llei hipotecària que protegeix aquests
bancs enlloc de protegir el dret constitucional a l’habitatge.
Atacant l’enemic des de tots els fronts, la PAH ha posat
sobre la taula la vulnerabilitat de les institucions i la capacitat
dels moviments socials d’influïr en les decisions polítiques.
Denunciant als jutjats (pero aquesta llei hipotecària els
desampara judicialment), fent peticions als governants
(sense resposta), manifestant-se (essent reprimits o
ignorats), paralitzant desnonaments (essent de nou
reprimits), recollint signatures i presentant una Iniciativa
Legislativa Popular (rebutjada) i finalment, l’escratxe, trencar
la baralla amb la convicció de tenir la raó i haver esgotat
totes les vies possibles. Així es crea el poder popular i així
neix el “sí se puede”.

Questionar-se les regles del joc, la propietat privada, el
concepte de violència, el propi sistema no és gens fàcil. No
obstant, les persones que formen la PAH ho fan de forma
contundent, sense hores de discussió al darrere i sense lloc
a dubtes. L’explicació sí que és ben senzilla: el sistema
econòmic i polític els ha girat l’esquena, els ha enganyat, els
ha dut al límit de la seva resistència, els ha destrossat
psicològicament fins creure que són culpables d’haver de
demanar diners, o menjar sempre macarrons de la veïna o
cigrons de serveis socials, de viure sense llum, sense
calefacció, de veure sortir de l’escola els fills amb les
sabates foradades. Alguns no troben la sortida i acaben
amb el patiment saltant d’un cinquè pis. D’altres s’apropen a
una assemblea d’afectats i afectades en la seva mateixa
situació i el terror que sentien, de sobte esdevé esperança.

És difícl definir la PAH, però més difícil és entendre com ha
pogut resistir els atacs externs i les tensions internes que
existeixen a tota organització. La PAH és imPAHrable i en la
meva humil opinió, poder tastar el gust de la victòria ha estat
la clau. El mèrit d’aquestes victòries és la lluita col.lectiva per
casos individuals. La motivació per apropar-se a una
assemblea sempre és individual. Alló veritablement
revolucionari és veure com aquesta motivació individual
acaba convertint-se en conciència col.lectiva amb el pas del
temps i poder comptar amb persones que ja van guanyar la
seva batalla però continuen organitzades, acompanyant
altres afectats, animant, assessorant i lluitant amb la resta
colze a colze.

!

!

!

!!

La PAH ha aconseguit alló que semblava impossible no fa
gaire temps: identificar perfectament l’enemic. L’enemic és el
sistema econòmic, que el formen bancs, que tenen oficines
on una persona amb noms i cognoms amb qui existia una
relació de confiança mentre les condicions econòmiques
eren favorables, els va convèncer per signar una hipoteca
abusiva a la qual ara no és possible fer front. Un sistema
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Referència d'una declaració
davant l'Audiencia Nacional (31/3/14)
per Manuel Delgado
El passat dilluns 31 de març, vaig anar a declarar a l'Audiència Nacional pel tema dels fets al Parlament de
Catalunya el juny de 2011, quan la gent del 15M va decidir traslladar la seva protesta a les portes del
Parlament de Catalunya, amb motiu de la sessió plenària que havia d'aprovar els pressupostos de 2012.

El que vaig donar és el meu testimoni del que havia vist
aquell matí, sobre tot la meva sorpresa davant que els
parlamentaris es veiessin forçats a entrar de peu a la seu
parlamentari sense cap protecció, travessant una munió de
manifestants que acabaven de ser víctimes de diverses
càrregues policials. També vaig explicar que no vaig veure
cap acte de violència i que si algú protegia als parlamentaris
eren els propis manifestants, dels que vaig recordar els seus
crits de "no els toqueu, no els toqueu!". Em va semblar clar
—i així ho vaig compartir— que si els manifestants
haguessin estat tan violents com se'ls acusava, haguessin
massacrat literalment a uns polítics que semblava que
haguessin estat llençats allà deliberadament per a que una
massa ferotge els fes bocins.

!

Vaig explicar que si estava allà era perquè el grup de recerca
que coordino fa anys que fa un seguiment exhaustiu de
totes les deambulacions rituals que es produeixen a
Barcelona. No sols civils, sinó també religioses, festives,
esportives, etc. En aquest sentit vaig explicar que teniem
fitxes de totes les activitats d'aquesta mena que s'havien
produït a Barcelona entre 1951 i 2000, una feina arxivística i
hemerogràfica immensa que ens havia servit per fornir
Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de la trama urbana
a Barcelona (1951-2000), un projecte patrocinat per
l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i que va
publicar el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya el 2004.

El més significatiu pel cas és que, en aquella oportunitat, els
manifestants van assetjar de manera en extrem agressiva als
parlamentaris del Partit Socialista que, en sortir, va ser
escridassats —amb crits de "Mateu-los, mateu-los!".
Segons La Vanguardia van ser Pasqual Maragall, Anna
Balletbó i, sobre tot Raimon Obiols els que van rebre més
insults. El cotxe d'aquest darrer va ser saccsejats. La
situació va ser extremadament tensa i sols la presència d'un
centenar de mossos d'esquadra. va evitar mals majors.

!

En fi, que em va semblar interessant evocar allò, per si el
tribunal volia tenir en compte aquest precedent
d'assetjament de parlamentaris catalans per part de
manifestants violents.

!

!

Es d'aquest material que em vaig permetre oferir al tribunal
un cas ben interessant. Es tracta de la manifestació que
Convergència i Unió va convocar a les portes del Parlament,
bloquejant-lo, per donar suport al aleshores President de la
Generalitat, Jordi Pujol, amb motiu de l'afer Banca Catalana.
Va ser el 30 d'octubre de 1984. Vaig aportar un full de La
Vanguardia de l'endemà, on es relataven els fets.

!
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