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en aquest número:

abdicació de Juan Carlos, ascens de l’extrema dreta a Europa,
repressió popular a Can Vies, desmuntant BcnWorld i més…
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Editorial:
República Catalana,
pel més petit de tots!

Comunicat del PCC
davant l’abdicació
del rei Juan Carlos I

L’any 1937, en plena guerra, el Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya va encarregar a
Miquel Paredes i Lola Anglada la creació d’una figura que
simbolitzés la lluita democràtica contra el feixisme. Així va
néixer “el més petit de tots”, també conegut com la
“mascota de la revolució”, un infant amb barretina, el puny
alçat i una senyera. La figura, de gran concentració
simbòlica, s’inspirava en el fragment d’una cançó popular,
Els tres Tambors, un antic cant a la pàtria i a la llbertat
davant els invasors. La caracterització de l’infant, vestit
amb un peto blau de treballador industrial i una barretina,
lligava el personatge amb altres infants irreverents de la
mitologia popular catalana com el Patufet o el Caganer. Al
mateix temps, l’infant amb barret frigi connectava amb les
antigues referències revolucionàries dels il·lustrats
francesos i amb l’ancestral nen Mithra que adoraven com a
alliberador els sotmesos per l’Imperi Romà, mil·lenari
símbol de la llum, la raó i el coneixement.

La gestió neoliberal de la crisi, que ha prioritzat el rescat als
grans capitals bancaris i el pagament del deute públic per
sobre de garantir els drets bàsics de la ciutadania, ha
precipitat la crisi del règim polític de 1978. Un ampli
moviment popular i democràtic de resposta i impugnació
d'aquest estat de coses, essent el 15M el seu referent més
clar, i s'ha articulat i madurat.

!

El cicle de mobilitzacions d'aquests darrers quatre anys ha
tingut un impacte sense discussió en les eleccions
europees del 25 de maig en què el bipartidisme no va
arribar a tenir un suport del 50% i les opcions amb
contingut rupturista van tenir uns molt bons resulats.
L'efervescència sòciopolitica d'aquesta setmana, en
especial a Barcelona, és en bona mesura resultat de la
constatació del canvi en la correlació de forces.

!

Per a les forces que donen suport a la continuïtat del règim
s'han fet evidents els límits per reconduirde la situació i ha
precipitat els moviments per una reforma superficial que
els permeti sobreviure. És en aquesta clau que cal llegir
l'abdicació a favor del seu fill del rei Juan Carlos I
d'España.

!

Els i les comunistes de Catalunya reivindiquem avui el “més
petit de tots”, com a símbol de la confluència del Front
Popular en la lluita per la democràcia i la justícia social. Una
confluència que és avui més necessària i urgent que mai.

!

!

Tots els motius pels que lluitàvem el 1937, continuen
vigents. A l’igual que llavors, ens enfrontem avui a un Estat
en descomposició, fruit de la ineptitud d’una classe
dominant caciquil i obsessionada pel seu projecte
centralista, al davant d’una dreta reaccionària i tirànica que
utilitza l’Estat per a la repressió política més inhumana, al
davant d’un rei que fuig d’escena davant l’exigència
popular de Democràcia, al costat d’una classe treballadora
cada dia més conscient i disposada a la lluita per la justícia
social i les llibertats nacionals.

Cal entendre que la monarquia és la clau de volta del règim
polític del 1978, el garant de l'hegemonia de les oligarquies
a nivell polític i econòmic, de la subordinació als EUA i a les
grans potències europees, així com del no reconeixement
d e l a p l u r i n a c i o n a l i t a t d e l ' e s t a t i d e l d re t a
l'autodeterminació dels seus pobles.

!

Apostem per un escac mat a aquesta peça clau del règim
per poder obrir processos constituents que permentin
conquerir una democràcia real. Exigim la immediata
convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la continuïtat
de la monarquia i l'apertura d'un procés constituent.

!

Per això pensem que, ara és necessari que recuperem
l’esperit, la convicció i els símbols de la nostra lluita, la lluita
de la classe treballadora de Catalunya, en solidaritat amb la
classe treballadora de tot el món, per una societat més
justa, igualitària i democràtica, la lluita del poble de
Catalunya i de tots els pobles del món contra
l’Imperialisme.

!
!!

És l'hora d'un procés constituent i una ruptura democràcia!
És l'hora de la República!
2 de juny de 2014

!
!

Pel més petit de tots!
República Catalana!
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Europa vers l’abisme
Tal com havien previst tots els pronòstics sobre les eleccions europees, els resultats finals confirmen un
debilitament del bipartidisme, tant a escala nacional, com estatal, com europea. En línies generals, la
ciutadania ha castigat als principals impulsors de les polítiques neoliberals: populars, liberals i
socialdemòcrates.
% 2014

Escons 2014

% 2009

Escons 2009

% 2004

Escons 2004

Variació

Esquerra

5,73%

43

4,80%

35

6,31%

41

Puja

Verds

7,32%

55

7,30%

55

6,48%

42

Puja

24,77%

186

25,00%

184

24,15%

200

Baixa

Liberals

9,32%

70

11,40%

84

8,90%

88

Baixa

Conservadors

5,86%

44

7,50%

56

28,23%

212

36,00%

265

9,99%

74

4,34%

32

82

1,49%
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Socialistes

Populars
Extrema Dreta
Altres

La dreta guanya
Els populars continuaran com a primera força en el
Parlament Europeu. No obstant això, ho seran després
d’haver patit un important cop electoral. Els populars
perden més de 6 punts percentuals i això es tradueix en
un descens de 23 escons. A aquest fet cal afegir el
sotrac del seus principals aliats parlamentaris, el grup
liberal, que passa de 84 a 70 escons. L’altra força aliada
tradicional de la dreta europea, els conservadors,
retrocedeixen també en percentatge de vot i
representació parlamentària, de 56 a 44 escons.

Baixa
34,70%

268

Baixa
Puja

10,09%

78

Puja

de l’UMP amb un 21 %. El Partit Socialista, tot i estar en
el govern, passa a ser tercera força amb un testimonial
13% de vots. Retrocedeixen també els ecologistes i el
Front de Gauche. L’esquerra francesa mai havia tingut
pitjors resultats en el seu conjunt.

!

De manera similar, a Dinamarca l’extrema dreta també
s’erigeix com a primera força parlamentària, amb un
26% dels vots.

!

Al Regne Unit la victòria de l’extrema dreta representada
per l’UKIP ve acompanyada d’una important
revitalització dels laboristes britànics i de l’entrada dels
verds al parlament. L’enfonsament dels tories i dels
liberals posa de manifest l’esgotament de la via
neoliberal fins i tot en el mateix cor del capitalisme
financer: la City de Londres.

!

La socialdemocràcia en crisi
Per la seva banda la socialdemocràcia europea es manté
com a segona força però experimenta un descens, més
o menys significatiu en funció del context de cada estat
membre. A l’Estat Espanyol i a Catalunya, els
socialdemòcrates han patit el pitjor resultat electoral de
la seva història recent i veuen perillar el seu lloc com a
principal partit de l’oposició. El revés electoral dels
socialistes és també molt profund a Grècia i a França,
però els bons resultats a Portugal i a Itàlia han ajudat a
esmorteïr el descens global de la socialdemocràcia
europea.
Ascens de l’extrema dreta
L’extrema dreta és la primera força a tres estats
europeus.

!

L’esquerra alternativa avança lentament
En aquest context de polarització i desgast del
bipartidisme, l’esquerra alternativa avança, encara que
no en la proporció que seria desitjable. L’avanç de
l’esquerra alternativa és molt significatiu a Grècia, on
Syriza s’erigeix com a primera força i els comunistes del
KKE doblen els seus resultats. No obstant això, l’ascens
de l’esquerra en el seu conjunt és de tan sols 1 punt
percentual i es tradueix en un ascens de només 8
diputats. L’esquerra no ha estat capaç de recollir el
descontentament amb la socialdemocràcia ni
l’estancament dels verds europeus.

!

A França el Front Nacional de Le Pen guanya les
eleccions amb un 25 % dels vots emesos i obté 24
escons al Parlament Europeu. El segueixen els populars

!
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Catalunya gira a l’esquerra i ratifica el compromís
de la majoria amb el procés
Encara que previsible, la victòria d’ERC a Catalunya i l’avenç d’ICV-EUiA capgira cap l’esquerra la
correlació de forces dels partits a favor del Dret a Decidir. El PSC s’enfonsa sense el sector catalanista.
Els pobres resultats de la dreta catalana, tant de CiU com del PP, posen de manifest l’exigència de la
societat d’un gir en polítiques socials i aprofundiment democràtic. El lerrouxisme de Ciutadans s’estanca
a Catalunya davant la irrupció de Podemos que a Catalunya aconsegueix 117 mil vots.
Vots 2014

ICV-EUiA

% 2014

Vots 2009

% 2009

Variació

258.554

10,30%

119.755

6,08%

Puja

4.225

0,16%

2.755

0,14%

Puja

117.096

4,66%

Puja

LPD-Bildu

7.394

29,00%

Puja

EDD (ERC)

594.149

23,67%

7.885

31,00%

PSC-PSOE

358.539

14,28%

708.888

36,00%

Baixa

CEU (CiU/PNV) *

548.718

21,86%

441.810

22,44%

Es manté

PP

246.220

9,80%

354.876

18,02%

Baixa

C'S

157.873

6,28%

6.999

0,36%

Puja

32.618

1,29%

Puja

7.851

31,00%

Puja

PCPE
Podemos

Primavera Europea

UPyD
Vox

ERC guanya gràcies al derrotat PSC
La indiscutible victòria d’Esquerra a les eleccions
europees, que creix més de 400.000 vots en relació als
anteriors comicis europeus, està directament
relacionada amb la forta devallada del PSC que cau uns
350.000 vots. Aquesta victòria situa ERC com a primera
força política catalana.

181.213

9,20%

Puja
Puja

pèrdua de confiança de la classe treballadora en la
socialdemocràcia com a representant dels seus
interessos.

!

ICV-EUiA: un creixement insuficient
La candidatura d’ICV-EUiA, a la qual el PCC donàvem
suport i en la qual ens representava la camarada Núria
Lozano, ha crescut de manera notable, doblant els vots i
consolidant-se com a quarta força a Catalunya. El
creixement de la coalició és molt destacat a diversos
punts del territori, especialment a la ciutat de Barcelona
on hem superat en vots al mateix PSC. Tanmateix,
aquest creixement no respòn a totes les expectatives,
especialment per a EUiA, ja que no hem assolit l’objectiu
plantejat i la nostra candidata no ha resultat elegida.

!

CiU en crisi
Tot i haver pujat en vots, el vertiginós creixement d’ERC
relega a la coalició de govern a la segona posició. El fluix
resultat de CiU, malgrat la crida a la mobilització, i la
pèrdua de l’hegemonia en la societat catalana accentua
les contradiccions internes de la dreta catalanista que
sembla abocada a completa reestructuració dels seus
instruments polítics.

!

!

Podemos, una sorpresa fora dels càlculs
La irrupció de Podemos, amb més de 100 mil vots a
Catalunya, acaparant un creixement que totes les
enquestes donaven a Ciutadans, ha de fer reflexionar al
conjunt de l’esquerra catalana sobre la important
receptivitat de la societat catalana a un missatge de
transformació socialista molt més radical i profund.

El PSC, tocat de mort
L’èxit electoral de la confluència entre ERC i NEC, el
sector maragallista sortit dels socialistes, posa en una
situació molt compromesa al PSC. La pèrdua de vots en
benefici d’ERC a municipis com Terrassa evidencia el
fracàs de l’estratègia de l’aparell dirigit per Pere Navarro
en la qüestió nacional. Però també evidencia l’absoluta

!
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L’Estat Espanyol al límit del col·lapse
Els resultats de les eleccions europees a l’Estat Espanyol posen de manifest el col·lapse del sistema
polític espanyol sorgit de la transició. La pèrdua de més de cinc milions de vots entre el dos grans
partits espanyols amenaça el sistema bipartidista. L’important creixement d’IU i Podemos deixa en
segon terme el creixement del populisme de Ciutadans i UPyD. Bildu es consolida com a segona força
a Euskadi.
Vots 2014

La Izquierda

% 2014

Escons 2014

Vots 2009

% 2009

Escons 2009

Variació

1.562.555

9,99%

6

588.248

3,71%

2

Puja

28.999

0,18%

0

15.221

0,10%

0

Puja

1.245.943

7,97%

5

0

Puja

LPD-Bildu

324.534

2,07%

1

0

Puja

EDD (ERC)

629.071

4,02%

1

1

Puja

Primavera Europea

299.883

1,91%

0

Puja

3.596.265

23,00%

14

6.141.784

38,78%

23

Baixa

850.690

5,44%

3

808.246

5,10%

3

Es manté

4.074.307

26,06%

16

6.670.377

42,12%

24

Baixa

495.113

3,16%

2

22.903

14,00%

0

Puja

1.015.989

6,50%

4

451.866

2,85%

1

Puja

244.928

1,56%

0

0

Puja

PCPE
Podemos

PSOE
CEU (CiU/PNV) *
PP
C'S
UPyD
Vox

Cop als principals partits
La caiguda de vots dels principals partits, PP i PSOE és
generalitzada a tot l’Estat. Aquest fet afavoreix les
formacions més petites i dibuixa un escenari força
diferent al dels darrers anys.

394.938

2,49%

ha tingut un creixement espectacular, i de Podemos, que
ha arribat a superar-lo.

!

Cal seguir treballant des de la base
Els resultats electorals mostren una tendència, el gir de
la societat cap a l’esquerra. Tanmateix, la relació de
forces està molt lluny encara d’haver derrotat el sistema
bipartidista, tal com afirmen alguns. Els resultats actuals
fan possible i probable el pacte dels dos grans partits en
un futur govern de concentració a Espanya, situació que
permetria allargar durant una altra legislatura l’actual
estat de coses. Des d’un punt de vista purament
electoral, l’esquerra ha de seguir treballant per fer
impossible aquest pacte, és a dir, per a forçar un
escenari molt més favorable a la classe treballadora des
d’on emprendre qualsevol reforma de les institucions. I
aquesta tasca s’ha de continuar des de la base, des dels
pobles i barris, dels dels centres de treball i d’activitat.,
organitzant i dotant d’instruments organitzatius a la
classe treballadora per a fer sentir la nostra veu, alta i
clara.

!

La clau nacional a Euskadi i Catalunya
A Euskadi el PNV es manté com a primera força mentre
que Bildu es consolida com a segona força. Populars i
socialistes queden relegats a un paper molt secundari en
la societat basca,

!

Aquests resultats, juntament amb els resultats de
Catalunya evidencien la realitat d’unes dinàmiques
nacionals diferenciades de la resta de l’Estat. Tant a
Euskadi com a Catalunya els principals partits passen a
ser partits nacionals sense referents estatals, que
ocupen tot l’espectre polític, de dreta a esquerra, i que
són favorables al Dret a Decidir,

!

Galícia: Anova desplaça al Bloque
El PP es manté com a primera força a Galícia, seguit del
PSOE, malgrat la pèrdua de vots d’ambdós. El
posicionament centrista del BNG provoca el seu
enfonsament en benefici d’Anova, que en aliança amb IU
5

Resultats de les Europees: ara és el moment
per Joan Josep Nuet!

Que el PP i el PSOE hagin sumat junts menys del 50 % dels vots i que Esquerra Plural ( IU, ICV - EUiA,
Anova, LV ) i Podemos sumin junts un 18% en aquestes Eleccions Europees sol són nombres, però crec
que són els avisos d'un Tsunami polític que s'està forjant i que va a desencadenar un veritable canvi
d'escenari polític a Espanya.
A Catalunya també l'eix CiU/PSC és ja història, i
l'esquerra que aposta pel dret a decidir i per la
Catalunya Social s'ha de preparar per assumir les
responsabilitats de liderar la reconstrucció del país i en
cap cas apuntalar els vells calius del poder.
Si alguna cosa han demostrat aquestes Eleccions
Europees és que hi ha un espai per a la Ruptura
Democràtica amb el sistema heretat de la Transició i
l'inici reconstituent per a un Nou Projecte de país.

mobilització popular només per enfortir unes sigles o
una marca política.

!

Per a l'Esquerra Plural és un moment d'alegria, modèstia
i ambició política. Alegria per la campanya i resultats
obtinguts. La nostra militància és or i ha treballat de
valent en una bona campanya i resultat. Modèstia ja que
en l'esquerra transformadora, ecologista i feminista no
estem sols, cal constatar no burocràticament, sinó
implementant des de ja, des dels
militants als dirigents (especialment els
dirigents) una actitud i una proposta que
tingui en la suma per un programa de
ruptura el seu objectiu. Ambició política:
perquè cal generar una il·lusió de victòria
desbordant que incorpori milers, milions
de persones descregudes en la política i
les converteixi en protagonistes d'aquest
moment històric i màgic quan derrotarem
el règim.

!

Hem comprovat que a Europa no és
fàcil, els resultats dels partits feixistes i
xenòfobs i l'insuficient creixement de
l'esquerra transformadora (no a Grècia ni
a Espanya) han de portar a la reflexió
que els vells esquemes polítics són
limitadors per al creixement i la
consolidació d'una alternativa a la Troica
i que necessitem més transversalitat,
més atreviment i més connexió popular
amb una política entesa des de la gent i
per la gent i no des dels partits i pels
partits (encara que aquests es diguin
d'esquerres). Cal superar les velles
famílies polítiques per construir un front anti Troica com
ha suggerit el company Alexis Tsipras amb els verds
d'esquerra, els alternatius, els antisistema, els
revolucionaris i els socialistes conseqüents.

!

L'Esquerra Plural som gent honrada que
fa política per convicció amb propostes
veritablement revolucionàries, però, hi ha
moltíssima gent que no ho sap i moltíssima gent que no
ho creu. Cal fer els canvis necessaris, i dic els
necessaris a qualsevol preu, perquè aquesta gent el
conegui i ho visqui amb nosaltres.

!

!

En un article d’abans de les Eleccions Europees deia
que ara era el moment, i ara després dels resultats
insisteixo a afirmar, ara és el moment. El cicle polític
electoral s'ha iniciat, la crisi política és una evidència i
els signes d'enfonsament del règim són clars (també
evidents les seves resistències i fortaleses) però, la
pregunta del milió és si nosaltres estem preparats, si
tenim l'ambició política necessària per estar a l' altura de
les circumstàncies per sobre dels nostres xiringuitos
(amb perdó) i els nostres egos majúsculs.

El compte enrere ha començat, tot està al nostre favor si
prenem les decisions adequades que s'esperen de
nosaltres, proposant un canvi profund amb una Nova
Política i per un Nou País, tota la gent que ha participat
en Vagues Generals, Marees i contra desallotjaments
són imprescindibles, però també aquells cabrejats,
indignats i fastiguejats que han perdut la il·lusió i la
convicció en un sistema polític corrupte i endogàmic que
necessita una primavera de canvi.

!

!

Donem un disgust al règim, creem un moviment polític
que en un Tsunami enriquidor sembri de nou aquestes
terres de la vella Europa.

Cal ara una suma multiplicadora, basant-se programes
de proposta i acció. La suma s'ha de desenvolupar des
de les bases de les organitzacions i moviments polítics i
s'ha d'estendre, barri a barri, municipi a municipi, sector
a sector. Hauria, per part dels partits d’esquerra, d’estar
prohibit preparar les eleccions municipals al marge
d'aquesta suma multiplicadora i en desconnexió amb la

!

Del bloc de Joan Josep Nuet
http://www.nuet.cat
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Raons de dona per una Europa de drets i dignitat
per Maribel Nogué i Felip

Malgrat alguns personatges clau en el poder siguin dones, no vol pas dir que siguin sensibles a aplicar
els valors intrínsecs que tenim les dones pel que representem de portadores i reproductores de la
mateixa vida.
Angela Merkel, una dona que ens dóna l’esquena
No és massa difícil identificar la Cancillera Federal
d’Alemanya Àngela Merkel com un exponent contrari al
que seria un model de dona, doncs és una de les
responsables de les polítiques d’austeritat i retallades
socials que s’han donat als darrers temps, que han
expulsat les dones dels seus llocs de treball i han
privatitzat serveis bàsics com ara la cura de la salut i
persones dependents retornant les dones a una tasca de
dedicació exclusiva sense
cap tipus de remuneració o
reconeixement, ni econòmic
ni de prestacions, malgrat
alguns
països
comptabilitzen aquestes
tasques en el propi
Producte Interior Brut. És
que sense aquest treball de
reproducció de la vida no hi
hauria reproducció de la
força de treball, un treball
q u e s í e s q u a n t i fi c a ,
remunera i compta com a
valor de riquesa d’un país.

En el decurs de la II Guerra Mundial, quan els ciutadans
del vell continent lluitaven contra l’ocupació feixista, les
dones d’aquesta Europa amb rostre humà participaren
activament tant en la resistència com en l’aixecament
d’uns països devastats per la guerra. Aquestes dones
que havien ocupat els llocs de treball que els soldats
deixaven vacants (escoles, hospitals, etc...) no varen
voler renunciar als espais socials assolits i accediren a
les Universitats amb la il·lusió de construir una Europa
dels pobles que s’erigiria
com a país d’asil de tantes
persones refugiades que,
provenint de l’exili, fugien
dels seus països en guerra.

!

Com més al sud, menys
drets que al nord
Un informe del Fòrum
Econòmic Mundial, el World
Gender Gap Índex 2013,
conclou que el nord europeu
continua essent el millor lloc
del món per néixer dona,
mentre que el sud perd
punts en la lluita contra la
discriminació per sexe. És
que, malgrat els bons
resultats als països nòrdics,
algunes de les economies
europees més potents han
deixat d’ocupar el “top 10”
tradicional. Aquest és el cas
d’Alemanya o el Regne Unit
que perden nou posicions
en comparació al 2006. Ara
que, la caiguda més
dràstica però, es dóna als
països del sud on la crisi
econòmica mundial s’ha
acarnissat especialment: Espanya, Portugal Grècia...

!

Christine Lagarde, uns
interessos antagònics als
de les dones
Per altra banda, Christine
Lagarde, com a Presidenta
del Fons Monetari
Internacional, tampoc és un
model de dona i els valors
que se li suposa, doncs és
veritable còmplice de la
preponderància del poder
fi n a n c e r i d e l d e u t e
acumulat pels diferents
països d’Europa fruit de la
voracitat dels bancs i entitats financeres quina usura ha
demostrat no tenir entranyes i actuar sense escrúpols
front les persones que no tenen darrere seu més
patrimoni que la pròpia vida.

!

Segons aquest informe, Europa ha retrocedit fins a un
tercer lloc en el que serien les regions més igualitàries en
el camp econòmic, independentment del seu nivell de
desenvolupament, i conclou que “si bé les dones
europees són les que menys discriminació pateixen a
escala global, els paràmetres que reafirmen Europa com

!

La aportació de les dones en la resistència i
reconstrucció d’Europa
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el bastió dels drets de les dones, a excepció de Noruega
que ocupa el primer lloc en equitat salarial, els drets de
les dones són ara més febles que abans de la crisi”.

!

El govern espanyol, la vergonya dels països de progrés
El més escandalós però, és que amb el seu govern al
capdavant, Espanya és avui la vergonya dels governs de
progrés per l’important retrocés que suposa la
indesitjable reforma del Ministre Gallardón a l’hora de
regular la interrupció voluntària de l’embaràs, un atac
frontal als drets de les dones i la seva capacitat de poder
decidir sobre elles mateixes sense velles tuteles que la
relegaven a una ciutadania de segon ordre.

!

Front una europa de mans esteses i braços oberts,
volen un fortí excloent
Per altra banda, la Troika ens imposa una Europa
fortificada on els qui manen viuran al vell estil feudal,
tenint com a servents uns treballadors que hauran
perdut tots els drets assolits en llargs anys de lluita, i on
s’expulsarà fora d’aquest fortí aquells que vulguin
condemnar a la inanició a uns països d’origen que
prèviament han empobrit per enriquir-se ells sense límit.

!

Una altra Europa ens hauria de robar el cor
Front la Troika, no obstant, sols hi cap el somni d’aquella
Europa on qui regna és la democràcia, la llibertat, la
solidaritat i la justícia social. Com deia Machado en
aquell conegut poema: “españolito que vienes al mundo
te guarde Dios, porqué una de las dos Españas ha de
helarte el corazón” podríem dir avui: petit ciutadà o
ciutadana que arribes al vell continent, vigila bé i guardat
de la Troika, perquè qui t’ha de glaçar l’ànima és
l’amenaça real de retorn del feixisme, però que es pot
desglaçar amb un cor que bategui per aquella vella
Europa sorgida de la II Guerra Mundial, on es pugui
albirar en un futur de drets humans, de dignitat de les
persones i d’una cultura de pau des de la llibertat dels
pobles.

!
!

Del blog de Maribel Nogué i Felip, Ciutadana Dempeus:
http://ciutadanadempeus.avant.cat
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Desmuntant BCN World
per Raül Valls

Per construir un altre món cal desmuntar peça per peça el que avui una majoria accepta encara com a
indiscutible. Sempre han estat un pocs que empenyen per fer caure l’estructura vella i decadent d’una
societat que voldríem transformada. Un món que veiem aliè, que no sentim com a nostre. Però mentre
empenyem, pensem, parlem, projectem i somiem. Però no qualsevol somni, sinó somnis que farem
realitat, potser avui o demà…
Aquesta era la pretensiosa però magnifica intenció de
trobar-nos per “desmuntar” el projecte BCN World.
Entendre una realitat que veiem aliena, llunyana a les
il·lusions i projectes de la majoria, però casualment
adequada pels miserables interessos d’una minoria
poderosa i arrogant. Un projecte fill de la impotència i la
deriva d’un model esgotat i decadent però que utilitza
els mecanismes de la desesperació de molts i moltes
per esdevenir una mena de “mal menor” enmig d’una
desfeta general. Però com que l’esperança raonada és
inesgotable, un petit però actiu grup hem dedicat un
temps a reflexionar i analitzar aquest despropòsit.

seus guanys, precarització laboral, canvis en les
normatives urbanístiques, privatització dels valors
naturals comuns i generen processos especulatius per
l’enriquiment ràpid dels que s’han afanyat a adquirir els
terrenys on els projectes volen encabir-se. Molts cops no
es tracta més que fum que es ven i es compra. Allò que
a Alba Sud anomenen agudament “turisme de ficció”.
Promeses de paradisos artificials i desterritorialitzats que
restaran al final solars erms irreconeixibles pels seus
habitants seculars. I quan aquests projectes es
materialitzen mai ho són no com a illes, sinó que
expandeixen les seves dinàmiques molt més enllà de la
seva ubicació estricte i exclouen d’altres possibles
activitats més lligades a les necessitats de la població
local i més sostenibles respecte als recursos i valors del
territori. Al final la necessitat de competir amb d’altres
territoris, que s’especialitzen en les mateixes activitats
fan que la dinàmica expansiva es projecti de manera
indefinida com una metàstasi que mata qualsevol opció
diferent.

!

Àlex Casademunt, president del Centre per a la
Sostenibilitat (CST) i professor de ciències polítiques a la
Universitat Autònoma de Barcelona, encetar la
reflexionar presentar els tres actors socials que
organitzaven aquest debat crític: Alba Sud, un centre de
pensament i difusió d’idees alternatives que ha acumulat
coneixement i idees sobre els models turístics
hegemònics i alternatives possibles; el CST, que nascut
a l’escalfor dels moviments en defensa del territori,
malda per enfortir un nou subjecte social de
transformació que tingui en compte que la nova societat
ho serà de veritat si ho és en pau amb el planeta; i
finalment l’Assemblea
Aturem BCB World, que
representa la energia moral del territori davant projectes
que ni encaixen ni son desitjats per la majoria dels seus
habitants .

!

Tot plegat, va concloure Cañada, genera un model
territorial depredador i depenent d’un turisme
internacional i de llargues distàncies. En l’actual context
de “pick oil” i de la fi dels combustibles barats, seguir
apostant per un model de desenvolupament tant
depenent dels combustibles fòssils, resulta una opció
certament suïcida. La intervenció va concloure amb una
reflexió sobre la necessitat de discutir pública i
democràticament els límits de l’activitat turística.

!

!

La crisi, una oportunitat per a la intensificació turística
La primera intervenció va ser a càrrec d’Ernest Cañada,
coordinador d’Alba Sud i membre del CST. Ernest
Cañada va enumerar críticament les tendències i
dinàmiques del sistema turístic català i com el projectes
com BCN World aprofundeixen en aquests nefast model.
Res és casual i la crisi, més que una oportunitat per
canviar el rumb d’un model social i econòmic suïcida,
està sent aprofitat per aprofundir els processos
d’intensificació turística. Aquests processos amenaçant
en esdevenir una nova forma de
“bombolla”especulativa.
Aquestes dinàmiques van
acompanyades, com no podria ser d’altre manera, de
processos d’apropiació de recursos naturals i de
territoris per part dels grans inversos financers locals i
internacionals. Aquestes grans corporacions, segures
del seu poder, exigeixen per garantir el creixement del

BCN World, un gran esperpent
La següent intervenció va venir a càrrec de Sergi
Saladié, geògraf i professor associat de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona i activista per un nou model
territorial a les comarques de Tarragona. Saladié va ser
clar. Va definir curt i ras com a esperpent i extravagància
el projecte del BCN World. Ara mateix tot plegat navega
de tal manera en les aigües confuses i mogudes de
l’especulació que ni tant sols existeix cap projecte
tècnic, ni cap pla de negoci. Saladié aprofundir en
l’origen del projecte que es remunta al fracassat
EuroVegas. La inèrcia provocada per la patètica voluntat
política i empresarial d’atraure una inversió d’aquestes
característiques i els interessos electorals conjunturals
de CiU va donar l’oportunitat a La Caixa de posar en
valor uns terrenys al costat Port Aventura que la
9

punxada sobtada de la bombolla immobiliària del 2008
havia deixat en un carreró sense sortida. Saladié va
posar en dubte la viabilitat econòmica del projecte, quan
una entitat com La Caixa participi en tota aquest
operació fonamentalment per desprendre’s a bon preu
d’uns terrenys. Normalment aquesta entitat no sol
marxar de negocis suculents…

municipi turístic gracies al “shopping”); i finalment
InvestIndustrial, propietària de Port Aventura. Aquestes
empreses, que per altra banda no van voler anar al
Parlament de Catalunya a explicar els detalls del seu
projecte (a excepció de Port Aventura), mentre
impulsaven una modificació per caràcter d’urgència de
la Llei 2/1989 de 16 de febrer de Centres Recreatius
Turístics. Segons va explicar Joan Pons questa
modificació suposarà:
★ Una rebaixa d’impostos del 55% al 10% en les
activitats de joc. Amb la pèrdua de més de 50
milions d’ingressos per part de la Generalitat al
aplicar-se a tots els casinos de Catalunya.
★ La concentració de tot el joc de Catalunya al Centre
Recreatiu Turístic de Vilaseca i Salou.
★ La possibilitat de jugar a crèdit, contradient les
recomanacions del CTESC.
★ L’increment de les pressions urbanístiques i la
possible conculcació de l’autonomia urbanística
municipal amb la possibilitat d’impulsar Plans
Directors Urbanístics promoguts per la Generalitat.
★ Normatives que faciliten que empreses “poc netes”
puguin treballa dins CRT.
★ Canvis en les normes disseny arquitectòniques que
faciliten la visualització exterior de les màquines de
joc, permissivitat amb l’accés de menor,...

!

A partir d’aquí Saladié enumerà les diferents dimensions
d’aquest despropòsit. BCN World representa un autèntic
exemple de radical “desencaix territorial”:
★ Posa en qüestió l’aposta per un model de turisme
familiar que, amb moltes contradiccions, ha fet el
sector hostaler local (i on si han invertit diners
públics els darrers anys...);
★ Aprofundeix en el monoconreu turístic que domina el
panorama català;
★ Presenta de manera grotesca un suposat paradís
tropical, totalment desterritorialitzat i artificial a tocar
d’un complex petroquímic (veure pàgina Web de
BCN World).

!

Per Saladié BCN World és una fugida endavant que
tor na a apostar pel totxo, l’especulació i el
malbaratament de recursos i una recerca del titular fàcil,
que promet uns llocs de treball que a la realitat ja han
rebaixat expectatives .Tot plegat en un context
d’encariment del petroli que fa difícil que a llarg termini
pugui facilitar que russos i asiàtics, clients potencials
amb els que es pensa, puguin viatjar aquestes distàncies
per jugar als casinos de la Costa Daurada.

!

Tot plegat en un context d’acceleració especulativa que
contradiu els terminis administratius realment existents.
Un debat necessari

!

!

Finalment la jornada va acabar amb un animat debat
entre participants i ponents on es van fer paleses les
mancances democràtiques dels processos de decisió,
les dinàmiques especulatives que ens imposen (en
aquest cas en forma de “turismes de ficció”) els mercats
internacionals i les dificultats de comunicació davant els
consensos informatius i les consignes fàcils dels
promotors dels projectes. Alhora es van poder debatre
alternatives a aquest model que no han de d’estar
enclavades únicament en el turisme. Es pot crear
ocupació en altres àmbits compatibles amb un turisme
més ètic amb la Natura i la Societat.

Les interioritats de BCN World
Va tancar les ponències Joan Pons, ambientòleg i
portaveu de l’Assemblea Aturem BCB World. Pons ens
va posar en el context local. Darrera del BCN World i
trobem consensos empresarials amplis que apleguen les
Cambres de Comerç de Tarragona, Reus i Valls amb el
suport sindical de la UGT , que han actuat de manera
servil literalment al dictat dels promotors del projecte.
És interessant també conèixer els inversors del BCN
World i autèntics “factotums” de l’operació. Per una
banda Melco Crown Entertaiment, una operadora de
casinos de Macau al sud-est asiàtic amb vincles amb la
màfia xinesa; la cadena hotelera Melià Hotels; Value
Retail, dedicada als outlets de roba i coneguda a casa
nostra per La Roca Village (darrerament convertit en

!

Del bloc de Raül Valls
http://www.albasud.org/elblogderaulvalls
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Jo em dic Erik Satie, com tot el món
per Miquel Àngel Sòria

El 17 de maig de 1866 naixia a Honfleur (Normandie) Eric Alfred Leslie Satie més conegut com Erik Satie
i que, amb el pas dels anys arribaria a presentar-se com a membre del "Soviet d'Arcueil". Satie,
socialista des dels inicis, s'afiliaria l'any 1921 al nou Partit Comunista Francès que havia sorgit, com a
SFIC (Section française de l'International communiste), l'any anterior, del Congrés de la SFIO (Section
française de l'International ouvrière) a Tours.
“A la música francesa no hi ha més que Bizet, Chabrier i
Satie”

!

Igor Stravinsky
Aquí s'aprecien les dues característiques que vull
destacar del famós músic: el seu compromís polític -a la
seu del PCF a Venissieux hi ha una sala Erik Satie- i el
seu sentit de l'humor -va fer un disseny per un bust seu
en el que posaria: He vingut al món massa jove en un
temps massa vell. La seva música, per aquell que no ha
tingut encara la sort de conèixer-la, us la deixo perquè
investigueu i l'escolteu.

!

Aquí us proporciono dues pistes d'aquesta música tan
universal i moderna. Escolteu Trois Gymnopédies, de
Blood, Sweet & Tears i La flor de Estambul, de Javier
Ruibal. En alguna ocasió he sentit Gnossienne com a
música de fons d'algun capítol de sèrie policíaca de TV.
O les Gymnopédies com a fons d'alguna de les
profundes meditacions del Gran Wyoming o algun
capítol de Poirot.

!

El famós compositor John Cage va dir: No es tracta de
saber si Satie és acceptable: és indispensable. Ens ha
alliberat de la dictadura de Beethoven.

!

“La música de Satie és una de les set meravelles del món
modern; no se la deu escoltar agafant-se el cap entre les
mans”

!

Blaise Cendrars
Dansa per un enterrament, Positures soporífiques, entre
d'altres. Aquest costum seu va ser motiu del rebuig
d'alguns músics a interpretar-les en concerts. I també de
la marginació de molts crítics.

Satie, un home amb la rialla a la cara, s'ho devia passar
de mort a l'hora de titular les seves composicions: Peces
en forma de pera, Apreciacions desagradables,
Veritables preludis tous (per a un gos), Aires per sortir
corrents, Danses raquítiques, Coral inapetent, Danses
defectuoses, Peces fredes, Penúltims pensaments,...
junt a alguns títols no utilitzats: Cadafals adormits,

!
!

Però tot això no va ser obstacle per a que fos el centre
d'atenció de personatges de l'època.
En aquesta darrera cita hi ha concentrada la imatge que
Satie dóna, caminant entre còmic i solemne per París, a
molts dels seus conciutadans:

“En alguns trets, Satie i Charlot s’assemblen”

!

!

Jean Roy
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“Ací va Charlot! I ell, com
deia més amunt, somreia.
Sempre somreia, com ho
devia fer a la seva
habitació quan es posava
a composar i defugia de
les típiques indicacions en
italià: allegro molto,
andante con fuoco,... que
convertia en: "Toqui amb
la mà esquerra aquestes
notes, amb la dreta les
següents, i les que
resten...amb el nas!",
"Obri el cap", "Toqui
aquestes notes amb
l'últim racó del seu
pensament" o "Conservar
el cap fred””.

O quan, en una elecció
presidencial, decidí
presentar la candidatura
d'un amic, creant un
comitè de suport del qual
ell era el president i el
patró de la taverna
propera, el suplent. Va
imprimir cartes convocant
a la primera reunió que va
enviar a alguns
parlamentaris "només a
alguns, deia, perquè molts
d'aquests senyors són
insignificants i perquè,
d'altra banda, no tindrien
prou cadires". No va
acudir ningú i al minut
aixecava la sessió
declarant que corresponia
als absents fer-se càrrec
de les consumicions.
"Sense això seria massa
fàcil. No voldreu de cap
manera que se'n surtin
així".

!

Satie era un trapella.
A b a n s q u e s o rg í s l a
música Muzac, aquesta
que ens fa córrer o aturarnos mentre estem
comprant
als
supermercats, depenent
dels interessos de
l'empresa; abans deia,
Satie composa la Música
de moblament, una
música que ha se sonar
sense que l'oient no
adopti cap actitud d e v o c i ó , c a p t e n i m e n t - d e l e s q u e s ' e s p e re n
habitualment; la música ha de ser com un moble, part de
l'estança per la que les persones es mouen sense
reparar que estan en un concert.

!

!

Cap al 1921 demana
notícies sobre una vella
militant socialista, Mme.
Ménard-Dorian, al seu
net: "I la vostra àvia?
Sempre entre els rectors
de la parròquia?”.

Per aquelles dades, un dels vells amics socialistes el
convida a beure amb la seva colla. Satie li respon:
"M'excusarà, benvolgut amic, però un vell bolxevic com
jo no pot ser dels vostres".

!

!
!

És molt coneguda l'anècdota de la reacció d'Erik Satie a
l'esclat d'una crisi ministerial. Ràpidament escrivia al
Cap de l'Estat proposant els seus serveis per a
solucionar-la, oferint-se a la formació d'un nou govern,
escollint els ministres entre els seus veïns d'Arcueil,
sense haver-los consultat per a res.

Els 148 anys del seu naixement no és una mala data per
recordar-lo.
De la columna de Miquel Àngel Sòria, Les Arrels:
http://miquelangelsoria.avant.cat

!

12

Els violents són els altres
per Manuel Delgado

Com era previsible, les protestes contra el desallotjament de Can Vies a Sants han desembocat, una
vegada més, en l'agitació de l'espantall de "la violència" a càrrec d'incontrolats antisistema, okupes
salvatges i altres fantasies mediàtiques.
Per descomptat que és inútil discutir amb un discurs
autista, incapaç de qualsevol reflexió crítica, com la que
advertiria de fins a quin punt és milers de vegades més
desoladora la violència urbanística que el que es
presenta com a "violència urbana", o com si
l'Ajuntament no hagués interromput la demolició del
centre social i els mitjans de comunicació no
s'haguessin fet ressò de la problemàtica com a
conseqüència que s'hagin cremat contenidors i
apedregat bancs.

explícitament en el cas de les declaracions de Xavier
Sala i Martín i ha tret el cap de manera més o menys
vetllada en altres comentaris, tant en la premsa com a
certes xarxes socials nacionalistes. És interessant com
es renova amb això un vell tòpic del nacionalisme
reaccionari que tan ben representa Convergència i Unió i
segurament algun que un altre sector d'ERC. El lloc
comú que veiem reiterar avui és el que el "poble català"
és naturalment pacífic i negociador, conreador del diàleg
i el consens i gairebé genèticament incompatible amb
qualsevol cosa que se sembli a la violència
insurreccional i no diguem revolucionària.

!

Però permeti-se'm cridar l'atenció sobre la reaparició en
escena d'un vell assumpte, ara més pertinent que altres
vegades des del punt de vista de les castes polítiques i
mediàtiques dominants en
aquest país. Em refereixo
a l'assenyalament
d'"estrangers" com els
executors d'actes de
violència. La premsa ja
s'ha ocupat de subratllar
la presència d'italians,
holandesos
o
llatinoamericans entre els
detinguts, la qual cosa
no hauria d'estranyar en
una ciutat que es
presumeix
tan
cosmopolita. L'argument
no és nou. La denúncia
de l'activitat de grups
subversius animats des
de l'estranger ja va ser
un tema repetit en la propaganda franquista i ho ha
continuat sent fins ara, sobretot quant a un llegendari niu
d'anarquistes italians a Barcelona. Recordi's el delirant
article en La Vanguardia d'Enric Juliana fa un parell
d'anys.

!

La violència és llavors representada com la irrupció
intrusa d'una substància
estranya en el si d'una
col·lectivitat entre els
trets genuïns de la qual
va estar sempre la
vocació de convivència
pacífica. Aquest tipus de
llocs comuns, relatius a
la presumpta naturalesa
assossegada, pactista i
conciliadora dels
catalans -el mite del
"seny"- han estat
freqüentats des de les
nocions hegemòniques
del que es dóna per fet
que ha estat, és i ha de
continuar sent l'essència
mateixa de la catalanitat.
Aquesta espècie ha estat conreada en relació amb altres
circumstàncies. Hem escoltat com se sostenia, per
exemple, que els efectes devastadors de la contesa del
36 a Catalunya van ser la conseqüència d'una guerra
civil “d'ells” -és a dir dels "espanyols”-, que va tenir la
fatalitat de desenvolupar-se atroçment “aqui”, però que
sens dubte mai de la vida hagués complicat a un poble
tranquil i negociador com el nostre de no ser perquè va
resultar arrossegat per circumstàncies històriques i
polítiques imposades.

!

El que passa és que ara ha aparegut un nou factor que li
afegeix a aquest assumpte dels violents vinguts de fora
una importància estratègica en l'actual context polític
definit per l'anomenat procés sobiranista. Ara es tracta
d'insinuar i afirmar que tot és cosa d'una fosca
conspiració planificada pels serveis secrets espanyols
amb vista a mostrar davant el món una Catalunya
crispada i violenta. Aquest missatge s'ha escoltat

!

És fàcil veure les fonts d'aquest raonament que pensa
com tafanera, anòmala i incompatible amb la “nostra
forma de ser” qualsevol forma de violència política o
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social. Es tracta
senzillament del triomf
d'una noció de
catalanitat deutora de
la que va ser patrimoni i
invenció
del
nacionalisme burgèsconservador de la
Renaixença i de la seva
conseqüència política,
la Lliga Regionalista,
inspiradora en bona
mesura de l'actual
dreta nacionalista
c a t a l a n a .
L'estranyament de la
violència
en
l'estructuració de la identitat nacional catalana podria
trobar precedents històrics en la consigna llançada per
Prat de la Riba als “bons patriotes” perquè delatessin als
esvalotadors de la Setmana Tràgica de 1909, en nom de
criteris de'autodefinició del tipus: "Com a ciutadans d'un
país les institucions representatives del qual donen camí
a l'ordenada manifestació de la voluntat i dels
sentiments populars, com a catalans enamorats de la
nostra terra, condemnem les violències contra les
persones i contra les propietats..." O: "Cal buscar la
implantació del propi ideal, no en la imposició violenta,
brutal, d'una minoria, basada en un acte de força,
realitzat des del poder o des d'a baix, sinó en l'evolució
suau de les institucions actuals, corresponent a la
successiva transformació dels sentiments i de les
aspiracions col·lectives". Les cites són de dos articles de
La Veu de Catalunya, a l'agost i setembre de 1909, citats
per Jordi Solé Turá,

virtuts universals del
diàleg ciutadà.

!

Ara bé, cura. No
podem estar segurs
que l'actual procés
d'emancipació nacional
pugui desenvolupar-se
per aquesta travessia
somiada de civisme i
assossec. Ningú ens
assegura —abans al
contrari— que en un
moment donat aquesta
dinàmica interrompi el
seu celestial recorregut
i hi irrompi la violència
de debò, no la dels contenidors cremats, sinó la de les
armes i els qui les posseeixen. No càpiga dubte que això
pot passar i tal vegada passadrà. En aquestes
circumstàncies, qui ens diu que l'última paraula sobre
aquest procés en marxa no es pronunciï als carrers? I, si
fos així, qui seran els herois de la independència, els qui
donin la cara i tal vegada la perdin? Seran els nostres
pacífics i dialogants polítics encorbatats o per ventura
haurem de recórrer a alguna d'aquestes ombres
insolents que aquestes nits hem vist agitar-se pels
carrerons de Sants?

!

Del blog de Manuel Delgado:
http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/2014/05/losviolentos-son-los-otros-sobre-la.html

!

Avui, la convicció que tot acte de violència és en
essència aliè al presumpte caràcter nacional català,
d e fi n i t p e r l e s i n c l i n a c i o n s n e g o c i a d o r e s i
contemporizants, constitueix un principi innegociable de
la manera com a institucions i ciutadans tendeixen a
autopercebre la seva catalanitat. "Ser veritablement
català" implica que, en les actuals circumstàncies, la
independència solament es conquistarà per la senda de
la lliure i pacífica expressió d'un poble "assenyat", que
avorreix la violència i que no concep la consecució de
cap objectiu que no sigui com a resultat del cultiu de les

Llegeix la revista de la joventut comunista

www.revolucio.cat
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