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Estem abocats a un escenari de confrontacions.
Confrontacions de classe: entre l’oligarquia capitalista
explotadora i la majoria treballadora abocada a la misèria.
Confrontacions nacionals: entre la reclamació de sobirania
del poble de Catalunya i les grises institucions franquistes de
l’Estat Espanyol. Confrontacions polítiques: entre l’exigència
popular de democràcia i la deriva dictatorial de les
i n s t i t u c i o n s b u r g e s e s c o r r u p t e s . C o n f ro n t a c i o n s
internacionals: entre el bloc homogeneïtzador imperialista en
decadència i un heterogeni bloc antiimperialista emergent.

unitat i programa

Aquestes confrontacions són inevitables i són necessàries. A
tots els nivells, la societat capitalista avança amb tenacitat
cap al col·lapse i les seves institucions es revelen com a
simples instruments de domini i repressió. Els i les
comunistes de Catalunya, de totes les organitzacions, tenim
una responsabilitat comuna, compartida.
Hem estat, som i serem sempre la darrera trinxera de la
Classe Treballadora. Hem resistit tots els feixismes i totes les
dictadures, estem aquí i seguirem lluitant mentre existeixi
l’explotació. Volem construïr una nova societat, basada en
l’humanisme i la raó, no som un caprici de la història sinó
una necessitat dels pobles.
Ara és el moment de caminar junts i, per a caminar junts, no
és imprescindible una única organització, només és
imprescindible un únic programa. Un programa comú no
demana grans enrenous, només sol·licita compromís i
coherència.
Com a comunistes el nostre programa només pot ser un:
socialisme, autodeterminació, democràcia i antiimperialisme.
Cal, per tant, que caminem tots en la mateixa direcció i
l’assumim sense excuses fins a les darreres conseqüències.
Desenvolupar aquest programa i portar-lo a terme no és una
cosa que poguem fer asseguts ni sols, ho hem de fer
caminant i col·laborant plegats en tants fronts de lluita que
diàriament compartim: als carrers dels nostres pobles i
barris, als nostres llocs de treball, a tot arreu on hi ha una
trinxera, una mobilització, un debat.

socialisme
autodeterminació
democràcia
antiimperialisme

Tenim al davant un enemic terrible, poderós, corrupte,
despòtic, criminal i del nostre costat només la suma i la
intel·ligència. Tots som necessaris en aquesta lluita si
realment volem véncer.

w w w. av an t . c at
faceboo k . c o m / a v a n t . c a t | tw i tte r.c o m/Ava n tC o mu n is t es
a v a n t @ c o mu n i s te s .c a t
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Informe al Comitè Central del 12 d’octubre de 2013
Reflexions extretes de l’Informe aprovat pel Comitè Central del PCC del dia 12 d’octubre de 2013. S’analitza l’estat
de l’economia real i es constata la gravetat dels efectes de les retallades sobre la Classe Treballadora. Es confirma
la baixada de salaris. S’analitzen les noves mesures del PP contra les pensions. Es valoren les mobilitzacions de l’11
de setembre i el procés d’Unitat Comunista. El text sencer de l’informe es pot descarregar al web:
http://partit.pcc.cat
El Govern del PP segueix amb les reformes d’involució

Els salaris entre el 2012 i el 2013 acumulen una pèrdua
real de 10 punts percentuals

La crisi no toca fons i s’aprofita per seguir presentant noves
i n v o l u c i o n s e n d re t s i l l i b e r t a t s c o m s o n n o u s
desenvolupaments de la Reforma Laboral, la reforma
financera (de la qual la despesa pública no recuperable ja
puja 36.000 mil milions d’euros), la LOMCE, el Repagament
Hospitalari, la reforma del Règim Local, la reforma de la Llei
d’Avortament, la reforma del Codi Penal, la reforma de les
pensions i la Llei de Pressupostos de 2014.

Segons un informe del Banc d’Espanya del passat mes de
setembre, un dels efectes reals de la Reforma Laboral ha
estat la baixada de salari dels treballadors que s’ha
intensificat en els darrers mesos. De fet l’augment salarial
pactat en els convenis a partir de 2012 va ser del 1,3%, més
d’un punt per sota de l’IPC (2,4% al 2011). Aquest any la
pujada de sou pactada és només del 0,6% i fins i tot els
convenis de nova signatura no pugen més del 0,4%. A més
els treballadors coberts amb clàusules de revisió salarial han
disminuït 16 punts percentuals entre 2009 i 2013. Ara son el
42,6%.
Les dades d’atur, la precarietat en la contractació,
l’economia submergida, la pobresa i la malnutrició infantil
contrasten amb les de l’informe anual de recaptació de
l’impost de societats de 2011 publicat el mes d’agost
passat on es constata que el pagament dels conglomerats
empresarials, que copen l’Ibex 35, a Hisenda va passar de
12.600 a 3000 milions en cinc anys. Poc mes del 3,5% dels
85.984 mil milions d’euros de beneficis declarats aquest any.

Per nosaltres l’atur continua sent la millor mesura de la crisi i
no l’evolució de la prima de risc, les exportacions i les xifres
del turisme que esgrimeix el Govern per dir que s’està sortint
de la crisi. L'atur registrat ha crescut a Catalunya en 9.253
persones al setembre i s'ha situat en 620.911 desocupats.
Aquestes dades representen un augment de l'atur de
l'1,51% en relació amb el mes anterior. Fa un any, el mateix
mes, l'atur va créixer en 9.575 persones. El mes d'agost
l'atur va créixer a Catalunya en 1.229 persones.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha trencat sis mesos consecutius
de baixades. El mes d'agost només va baixar en 31 aturats.
Aquest setembre, l'atur ha crescut en 25.572 persones, un
0,54%. El total d'aturats registrats se situa en 4.724.355,
segons les dades que ha publicat el ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social.

Nova Reforma de les Pensions, noves retallades
El passat 13 de setembre el Govern del PP va aprovar
l’Avantprojecte de Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat
i del Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social. Els efectes que provocarà aquesta nova
reforma seran de reducció significativa de les expectatives
de pensió dels futurs pensionistes i la pèrdua de poder
adquisitiu dels actuals.

Pel que fa a la contractació, el setembre es van registrar a
l'antic Inem un total de 1.392.429 contractes. Del total de
contractes efectuats en el novè mes de l'any, 107.136 eren
indefinits, xifra equivalent al 7,69% del total i un 8,9% inferior
a la del mateix mes de 2012.
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Valoració de l'11 de Setembre de 2013, de la situació a
Catalunya i propostes de treball

Aquesta reforma segueix el camí de passats projectes de
retallades de les pensions com el “pensionazo” del PSOE en
la línia d’incentivar el sistema privat de pensions i alliberar
recursos públics per assegurar el pagament del deute.

Les mobilitzacions socials, democràtiques i nacionals dels
darrers anys a Catalunya son un factor positiu. Els
comunistes participem a les mobilitzacions nacionals per
desenvolupar el nostre projecte de catalanisme popular

Concretament el projecte del PP avança l’aplicació del factor
de sostenibilitat (sempre s’intenta argumentar la no
sostenibilitat del sistema públic) a 2019, quan no estava
previst fins el 2027. També s’aplica un índex de
Revalorització de Pensions, justificat amb criteris
demogràfics escassament científics, per rebaixar la pensió
inicial introduint mecanismes dels sistemes privats de
pensions en el sistema públic (que es un sistema de
repartiment i solidaritat) i modificant els sistema actual
vinculat al IPC.

Els comunistes defensem com a concepte indestriable del

El PP intenta emmascarar els efectes reals del projecte
(segons un informe de CCOO comportarà una pèrdua del
poder adquisitiu dels pensionistes entre un 14,8% i un
28,3% durant els propers 15 anys) amb una pujada mínima
de les pensions del 0,25% que de cap manera compensa a
mig i llarg termini la pèrdua sistemàtica de poder adquisitiu.

nostre projecte de construcció nacional la seva dimensió
social, democràtica i inclusiva, que ens fa confrontar amb el
projecte de nació identitari, territorialista, historicista i
etnicista que caracteritza a la dreta nacionalista.
Per aconseguir hegemonitzar el marc de la construcció
nacional amb les nostres propostes de catalanisme popular
hem de participar de forma activa, crítica i alternativa en la
mobilització i de cap manera aïllar-nos d’ella.
Cal reforçar l’aposta republicana i federalista com una opció
que combina la democràcia, la sobirania i la justícia social.
Cal fer-ho davant les opcions de dretes del nacionalisme
conservador o d’un sobiranisme comprensiu amb les
polítiques neoliberals si aquestes en comptes que des de
Madrid arriben de Frankfurt o Brussel·les. Alliberar-se del
centralisme i neoliberalisme de Madrid per passar a
dependre d’un altre centralisme i neoliberalisme de l’actual
UE no es una opció ni de sobirania ni de justícia social. Cal
mantenir una perspectiva de classe per no canviar una
opressió per una altra.

De mica en mica la pensió pública va convertint-se en
assistencial i per poder fruir d’una jubilació digna s’incentiva
fins i tot fiscalment la necessària complementarietat amb una
pensió privada gestionada per bancs i mútues.
El PCC cridem a cercar amples aliances socials i polítiques
per denunciar aquesta nova agressió, mobilitzant en
plataformes i presentant alternatives científiques que
desmuntin els arguments de la propaganda del PP i la
banca.

Avui les forces conservadores volen aturar les
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potencialitats d’aquesta confluència de mobilitzacions que
posen en qüestió l’ordre polític, social i econòmic sorgit dels
pactes de la transició. Sectors de CDC, Unió i el PP amb la
participació activa de les patronals com Foment estan
intentant teixir acords cupulars que frenin la possible ruptura
i permetin recomposar l’ordre de la constitució borbònica.

cultural.Una proposta d’estat propi com a superació de
l’estatus polític de Catalunya que ja no pot ser dimensionat
sota una Comunitat Autònoma del Regne d’Espanya.

Per això ens trobem que:

Els comunistes hem treballat i treballem també per a un
projecte constituent pel conjunt d’Espanya. L’avenç d’aquest
projecte constituent a Espanya està indestriablement lligat a
l’avenç de les nostres propostes per a Catalunya. Proposem
doncs un nou projecte de convivència entre Catalunya i la
resta de pobles d’Espanya basats en una relació de lliures i
iguals i emparats en un nou marc republicà, federal i
cooperatiu.

El PCC aposta, doncs, per a una República Catalana Social,
Democràtica i Lliurament Federada.

a) les converses Mas-Rajoy podrien acabar en una
substracció del Dret a Decidir, proposant una millora del
finançament, més respecte a la llengua catalana i una millor
definició constitucional de Catalunya. Aquest es també el pla
suggerit pel Ministre d’Afers Exteriors del PP, GarcíaMargallo.
b) cal que els comunistes i l'esquerra treballem per escenaris
de cohesió social sota la idea d'un sol poble i una gestió del
procés de consulta conseqüent amb aquesta voluntat de no
ruptura de la societat catalana.

Aquest aspecte connecta plenament amb l’estratègia del
Front d’Esquerres del PCC, com a aposta d’unitat
antimonopolista i d’aprofundiment de democràcia radical,
clau en l’àmbit de la societat civil alternativa, com a via cap
el socialisme definida al 8è Congrés del PCC. També
connecta plenament amb l’aposta al 12è Congrés del PCC
de Front Democràtic, on el dret democràtic a decidir, es
converteix en un eix aglutinador.

c) cal aprofundir en les propostes Federalistes i
Republicanes d'entesa entre pobles, així, com en un nou
Estatus polític de Catalunya per una nova etapa de 2na
transició respecte a Espanya i Europa..

Unitat Comunista
Al CC del 13 de juliol vam acordar que “Calen processos
Constituents a Europa, Espanya i Catalunya i els comunistes
hem d’actuar en cada un d’aquests ja que no funcionen de
forma aïllada i es retroalimenten en positiu i en negatiu”

Al CC de juliol del 2010 el PCC va acordar iniciar un procés
d’unitat comunista caracteritzat de forma “oberta” per que
puguin participar els comunistes que no militen en cap partit.
Vam acordar que el procés fos per baix, no cupular i no
circumscrit només al PSUC Viu i el PCC.

Cal doncs desenvolupar una proposta Constituent per a
Catalunya donada la crisi de Model d’Estat que aprofundeix
la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut l’any
2010 que ja venia precedida per una forta campanya
anticatalana del PP. Posteriorment les propostes
recentralitzadores del PP i els atacs a la llengua i cultura
catalanes han evidenciat aquesta crisi de model.

Ara cal desenvolupar aquests acords, en un marc de
definició política recollit en la Declaració Política del PSUC
Viu i el PCC de 1er de Maig de 2013.
Un gran partit comunista. És necessari avui, com en d’altres
temps, un gran partit comunista de tots/es per les noves
tasques de la revolució democràtica i pel socialisme. .Aquest
procés d’unitat volem desenvolupar-lo de forma creativa
pensant també i especialment en les noves generacions de
lluitadors i lluitadores que aspiren a superar el capitalisme i
desenvolupar una societat justa i lliure, assumint críticament
els errors comesos en el passat. Cal desenvolupar un
procés d’unitat obert a organitzacions i persones que es
reclamen del comunisme

En la cultura del PSUC trobem de forma reiterada la
utilització del concepte República Catalana (especialment
per part del Secretari General, Joan Comorera), i també
s’utilitza en la tradició republicana i federal catalana i
espanyola.
Per nosaltres la República Catalana significa: una proposta
de Via Federal de Lliure Adhesió o Federalisme amb Dret
d’Autodeterminació que estableix una relació entre pobles
lliures i iguals. Una proposta constituent amb contingut de
plena democràcia política, econòmica, social i

Un partit en i per la mobilització. Avui vivim a
Catalunya, Espanya i Europa reptes crucials pel futur, és
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necessari participar i augmentar les mobilitzacions contra les
polítiques que empobreixen el nostre poble, crear majories
socials que siguin capaces de modificar les correlacions de
forces, crear noves majories socials i polítiques que frenin
primer i derrotin després les polítiques neoliberals.

les persones. Manifestem el nostre caràcter internacionalista
i solidari amb la lluita de tota la classe treballadora i de
l’alliberament dels pobles.
Un partit corresponsable amb el PCE. Des de la condició de
partit nacional i de classe, cal treballar de forma
corresponsable en un projecte compartit amb el Partit
Comunista d’Espanya (PCE). Això es concretaria en la
forma com històricament ha mantingut les relacions el PSUC
amb el PCE, amb un protocol
conjunt.

Un partit de classe. Per assolir aquests objectius
creiem imprescindible el protagonisme de la classe
treballadora, la seva unitat ha de ser eix vertebrador d’un
ampli
moviment
alternatiu, amb clar
protagonisme del conjunt
del sindicalisme de classe, i
en especial del que
p a r t i c i p e m
fonamentalment els i
les comunistes, les CCOO.
Avui, més que mai, els drets i
reivindicacions dels
treballadors i treballadores
representen els de l’àmplia
majoria de la societat,
imprescindibles per una
transformació democràtica
i revolucionaria del
capitalisme.

Unitat!

Un partit nacional. Pels
comunistes catalans, seguint
la tradició històrica del PSUC,
la construcció nacional i
social son dues parts
indestriables del mateix
projecte i seguim apostant
p e r c o n s t r u i r p ro j e c t e s
compartits amb d’altres
pobles d'Espanya, sempre
sota les premisses de la
l l i u re d e t e r m i n a c i ó d e l s
pobles, el federalisme i
l’internacionalisme. Apostem
per una República Federal
Plurinacional.

Un partit per la Unitat de les
Esquerres. Com molts homes
i dones comunistes no
organitzats en partits, creiem
que la classe treballadora
necessita de la unitat de les
esquerres, per això treballem
en el marc dels moviments
polítics i socials que
representen Esquerra Unida i
Alternativa (EUiA) i Izquierda
Unida (IU) i impulsem dins
d’aquestes forces la
concreció a Catalunya d’un
Nou Espai de l’Esquerra i
d'un Bloc Social i Polític a
l'Estat que contribueixin a fer
possible processos
constituents de canvis
econòmics, polítics i socials.

Proposem desenvolupar els
acords d’unitat per baix, on
cèl·lules territorials i sectorials
puguin concretar iniciatives i
on la Comissió d’Unitat
desenvolupi un mapa
d’accions i incentivi les
iniciatives de forma
organitzada i conjunta amb el
PSUC Viu i d’altres actors
comunistes, individuals o col·lectius. Proposem també que
aquest debat i accions es desenvolupi per part dels Comitès
de les Federacions.

Un partit internacionalista i europeista. Aspirem també a
construir una altra Europa, un veritable projecte social,
democràtic i sostenible al servei dels treballadors en
particular i de la majoria de la ciutadania en general i no com
ara al servei de grups oligàrquics que prenen decisions en
funció d’interessos financers i corporatius d’esquenes a

Comitè Central del Partit dels i les Comunistes de Catalunya
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República Catalana
lliurament Federada

l’Avant és la teva veu

Article de Joan Josep Nuet publicat a CatalunyaPress
el 7 d’octubre de 2013

Camarada, l’Avant és l’òrgan d’expressió del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya i, per tant, és també la teva veu i
estàs convidat a utilitzar-la. Des de la redacció de l’Avant
fem una crida a la militància i als simpatitzants a utilitzar
activament l’Avant per a donar conéixer la realitat concreta
de la lluita a tots els àmbits, pobles i barris del nostre país.

És viu el debat a Catalunya sobre la seva
constitució política, una vegada s'ha
esgotat el camí de la Comunitat
Autònoma del Regne d'Espanya.
Apareixen diverses propostes, algunes
d'elles presents en la nostra història
contemporània. La proposta de Tercera
Via que planteja Unió Democràtica de Catalunya connecta
amb el paper històric del regionalisme català que va traïr
diverses vegades al poble de Catalunya: el 1923 amb el cop
de Primo de Rivera, el 1936 amb el pacte de Cambó amb
Franco i el 1978 amb la 2a restauració borbònica. Aquesta
tercera Via beu del concepte de "Carta Atorgada", on la
sobirania recau en d'altres i a nosaltres se’ns concedeix
alguns favors, però no som lliures per decidir. Possiblement
l'acabaran redactant entre Foment del Treball i la CEOE.

Els i les comunistes sabem la importància d’un òrgan
central d’expressió que centralitzi i comuniqui al conjunt de
l’organització la informació estratègica dels diferents fronts
de lluita. Malauradament és aquesta una eina essencial a la
que hem rebutjat massa temps, immersos en les
dinàmiques absorvents del dia a dia. És aquest i cap altre
l’objectiu que ens hem marcat els qui ara col·laborem en la
redacció de l’Avant: recuperar una eina comuna al servei
dels i les comunistes de tot el país. Tanmateix, som
conscients que aquest és un objectiu inassolible sense la
completa implicació de tota la militància, per això apel·lem a
la responsabilitat de tothom per contribuïr a enfortir el
projecte polític comú que defensem.
Volem un Avant de tots els i les comunistes de Catalunya
que arribi a tota la Classe Treballadora del país. Sembla un
objectiu irrealitzable però també ho sembla la nostra
pretensió d’enderrocar el capitalisme i edificar una nova
societat socialista sobre les seves cendres.

Ta m p o c c o m p a r t e i x o l a V i a C a t a l a n a c a p a l a
Independència, ja que es vol la independència de Madrid i
s'accepta la dependència neoliberal de Brussel·les i
Frankfurt i el cas no és canviar de botxins sinó alliberar el
nostre poble. Cal perspectiva de classe en el tema nacional
per no acabar construint la nació dels retalladors.

Volem un Avant econòmicament viable i adaptat als temps
que vivim i per això ens hem centrat en un Avant electrònic
que publiquem simultàniament en versió web, en versió
PDF i a través de les xarxes socials.

M'agrada la proposta de l'esquerra transformadora, basada
en els corrents del republicanisme i el federalisme, la
República Catalana lliurement Federada.

Hi ha moltes maneres de col·laborar amb l’Avant i totes són
igualment importants i necessàries. Us suggerim algunes
opcions.

Aquesta proposta es una concreció de la Via federal de lliure
Adhesió que a Catalunya defensem Esquerra Unida i
Alternativa i a Espanya Izquierda Unida. Un nou "pacte" en
paraules de Pi i Margall, entre pobles lliures i iguals o un nou
projecte de convivència entre els catalans i la resta de
pobles d'Espanya.

Escriviu a l’Avant
Envieu-nos notícies, opinions, imatges, convocatòries,
sobre les lluites que porteu a terme, informeu-nos sobre
aquelles coses que considereu importants. L’adreça
avant@comunistes.cat és a la vostra disposició.

La República Catalana és molt més que una denominació
política, és una proposta de poder popular d'ampli contingut
social i democràtic que desenvolupa un projecte nacional
basat en els valors i les pràctiques del catalanisme popular.

Difoneu l’Avant
Reenvieu l’Avant, “retuitegeu-lo”, compartiu-lo. Si és
possible, imprimiu-lo i repartiu-lo a locals i punts de
trobada. Convideu als vostres coneguts a seguir-lo a través
de les xarxes socials o a subscriu-re’s a la versió electrònica
en el següent enllac: http://comunistes.cat/avant

Joan Josep Nuet
Secretari general del PCC,
coordinador general d’EUiA i diputat al Congrés

Gràcies i salut!
la Redacció de l’Avant
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Darrera escala, Bangkok
Article del blog de Miquel Àngel Sòria, Les Arrels, entre les columnes de l’Avant.
Visita el bloc a http://miquelangelsoria.avant.cat/

Avui pensava en la mort de Manuel
Vázquez Montalbán, de la que es
compleixen els deu anys, i no he pogut
evitar, com una concatenació, fer una
revisió dels meus articles quinzenals que
fan referència a la mort o, millor dit, al
record d'alguna mort. He pensat, en un
intent de simplificar, que tot és conseqüència de la nostra -la
meva- cultura jueu cristiana.
Però és que és així. Tinc la necessitat -més aviat sembla la
obligació-, d'evitar la caiguda en l'oblit d'aquells que he
estimat de múltiples maneres i que, al mateix temps, són les
arrels que em donen suport.

le gustaría dar la vuelta al mundo como Phileas Fogg,
acompañado de Biscuter..."
Llegim a Praga (1982):

Una raó pot ser la que ve justificada per la frase de Ciceró:
"La vida dels morts està en la memòria dels vius".

Ciudad del deseo cuerpo
de entregas concertadas
no hay pecado hay encuentros
entre cuerpos sin dramas
asfalto carne rascacielos lechos
la piel no habla no suda no ama

Ja han passat deu anys, però molts més des de que vam
tenir l'oportunitat de coincidir: ens movíem en àmbits
geogràfics llunyans, però la pràctica partidària ens va portar
a la mateixa comissió del 5è Congrés (Cultura, Moviments
socials,...). Ell havia estat designat secretari i a mi m'havien
proposat com a portaveu (enfront al candidat que
presentava López Bulla). Les coses estaven prou clares i
vaig guanyar, amb al resultat de que tots els membres de la
Mesa em van deixar sol a l'hora de preparar la presentació al
plenari. Va ser terrorífic perquè presentava i defensava totes
les esmenes -majoritàries i minoritàries-. Quan ho penso en
la distància encara em sorprèn com no vaig fugir corrent.

Més endavant a Pero el viajero que huye (1990):
EL CARTERO HA TRAÍDO EL BANGKOK POST
El Tahilandia (sic)Travel
una carta sellada
la muerte de un ser querido
para la muchacha de mi American Breakfast
cada mañana
aunque he pedido mi carta
no estaba
o no me la han dado compasivos
con el extranjero que espera vida o muerte
ignorado en un rincón de Asia
el cartero nunca llama dos veces
viaja en una Yamaha
i sonríe en la ignorancia
de que la distancia
permite a la memoria cumplir nuestros deseos

Ara, els records flueixen cap altres indrets i, com no, cap a
Bangkok.
"Más allá de la isla climatizada, Bangkok era como México
capital o como Villaverde alto o Bellvitge, una ciudad para
inmigración salvaje y además un burdel para soldados
americanos venido a menos." A Los Pájaros de Bangkok
(1983), aquests que no són altra cosa que "pájaros. Sólo
pájaros", ja anunciava una ciutat que havia conegut deu
anys abans i que, vint anys després, seguia oferint als
turistes les mateixes atraccions.
Vint anys que li han permès complir, com succeeix a la
segona part de Milenio. En las antípodas (2004), la idea que
li passa pel cap en el retorn a Barcelona a Los Pájaros de
Bangkok: "Tal vez no volvería nunca más. Había entrado en
una edad en la que debía empezar a despedirse de algunas
cosas, en la que ya sabía más o menos lo que podía
esperar. Aunque si alguna vez tenía un golpe de fortuna,

I ara, cada any, el 18 d'octubre fem escala a Bangkok amb
l'esperança de trobar el somriure giocondesc de Manuel
Vàzquez Montalbán en qualsevol revolt dels passadissos de
l'aeroport i repetint, com una lletania, les paraules de Carlos
Fuentes: Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte
que no nos mata a nosotros sino a los que amamos!
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