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Editorial

Europa és una gàbia
Europa és una gàbia. Una gàbia impenetrable per als qui
somien en la seva llegenda de democràcia i prosperitat, una
gàbia d’acer infranquejable per als qui aspiren a trobar-hi un
futur i un treball. Però Europa és una gàbia també pels qui
som a dins. Europa és una presó de pobles, una immensa
teranyina de muralles burocràtiques que oprimeixen les
classes populars. El vell continent, bressol de la
democràcia antiga i de la moderna, ha esdevingut una
tirania al servei de l’imperialisme hegemònic britànic i
nordamericà. Una tirania cada dia més obscena que
reprimeix la protesta i persegueix tota dissidència, una
tirania cada dia més cruenta: un Estat policial i
centralitzat on tota la maquinària treballa en benefici del
capital. La transformació d’Europa no ha estat resultat del
capriciós atzar, és conseqüència del projecte polític de
la Unió Europea. Un projecte polític que mai ha
estat al servei de la majoria treballadora ni de
profunds valors humanistes universals.

el seu suport. Només els i les comunistes i l’esquerra més
conscient vam denunciar Maastricht com el que era: els
fonaments perversos d’una tirania de la banca i els
especuladors. Dues dècades més tard, comprovem els
efectes catastròfics d’aquell projecte polític del capital: una
UE que ha arrebatat la sobirania dels
pobles per a atorgar-la a l’oligarquia,
que ha tret el poder dels parlaments
electes per atorgar-lo a la troica
que ningú no ha votat, que ha
pervertit els ciments de la
democràcia i ha imposat el pitjor
despotisme.

!

La UE ha fracassat com a projecte
democràtic i de prosperitat. Per a salvar
Europa cal refundar-la i repensar-ho tot
des d’abans de Maastricht. Les classes
populars som cada dia més conscients
d’aquesa realitat. Les crítiques a la UE són
legítimes i justificades i s’eleven a tot el continent,
des de tots els racons de la societat. Els i les
comunistes som internacionalistes i treballem
per una Europa social i democràtica. En l’actual
context, ens refermem en la necessitat d’un
procés constituent també a Europa, promogut
per les classes populars, organitzades en un
front comú, per una refundació de les
institucions nacionals i supranacionals. És amb
aquest sentit de responsabilitat que recolzem la
candidatura unitària del Partit de l’Esquerra
Europea i la gran coalició d’esquerres que a
l’Estat Espanyol aplegarà a IU, EUiA, EUPV, ICV,
Anova, la Chunta i moltes altres organitzacions
polítiques i destacats activistes dels moviments
socials per a plantar cara a l’Europa
neoliberal. Considerem aquestes fites
passos importants en el procés de
vertebració d’una alternativa unitària, però
també les considerem insuficients davant
l’exigència de regeneració democràtica de
les bases, els moviment socials i la classe
treballadora. Pensem que s’ha de superar
l’estreta visió dels processos electorals com a objectius en
ells mateixos per a arribar a comprendre’ls en el context
d’una estratègia revolucionària més àmplia. Estem
convençuts que és en la confluència dels moviments socials
i les organitzacions de classe d’on ha de sorgir l’alternativa
política de la majoria, una alternativa capaç de quebrar
aquesta gàbia anomenada Europa.

!

La Unió Europea ha estat sempre un
projecte de la classe dominant per
afavorir els seus interessos i s’ha
desenvolupat sota aquesta premisa.
Bona part dels problemes que
Europa té avui són efecte dels
acords del Tractat de Maastricht del
1992. Aquell tractat, que va posar
els ciments de la UE actual, ja
delimitava amb claretat les línies
m e s t re s d e l q u e E u ro p a h a
esdevingut. En ell s’establien tres
eixos de treball ben definits:
economia, política exterior i justícia.
Aquell tractat no va fixar unes línies de
treball per l’aprofundiment democràtic,
les polítiques socials o la consolidació del
model de l’Estat del Benestar, que és el
que hagués interessat a la immensa majoria.
Al contrari, va fixar-se en allò que realment
interessava a les minories més poderoses. Es va
centrar en economia per a establir una marc legislatiu
de lliure mercat i per a imposar un model neoliberal de
gestió. Es va centrar en política exterior per a garantir la
submissió i l’aliniament acrític d’Europa al bloc imperialista
de l’OTAN. Es va centrar en justícia per a erigir-se com la
darrera instància judicial dels estats membres.

!

Cal assenyalar que en aquell moment no només la dreta va
defensar aquell tractat, a part dels conservadors i els
liberals, socialdemòcrates i ecologistes també van donar-hi
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Informe al Comitè Central del 15 de febrer de 2014
A l’informe del darrer CC, el del 18 de gener vam afirmar que les Eleccions Europees son l'inici d'un cicle electoral
que ha de concretar una part molt important de la politització de la mobilització dels darrers 6 anys i que cal
derrotar majories de dretes ja que tenen gran capacitat deconstituent.
Que l’actual politització es desenvolupa en un nou context
marcat per la crisi, on apareixen nous protagonistes i noves
percepcions de la mateixa, cal doncs que els comunistes
siguem especialment sensibles a aquestes circumstàncies i
adeqüem el discurs i les propostes concretes a aquest fet
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de l’esquerra. El rellançament de l’ anticomunisme,
particularment visible en l'Est, fonamentat sobre l’amalgama
escandalosa d’ equiparar comunisme, feixisme i nazisme,
que té com a objectiu desacreditar qualsevol visió
alternativa, contribueix a aquesta estratègia perillosa per a la
democràcia.

!
!

Les institucions europees són antidemocràtiques i
allunyades de les exigències de les persones. L' autèntica
intervenció ciutadana és simplement insuportable per als
líders de la UE com incompatible amb la seva visió de classe
del projecte europeu. Els poders son confiscats als
ciutadans i als seus representants
electes en benefici d’ organismes
tecnocràtics, com la Comissió Europea,
opacs i "protegits" de cap control
ciutadà.
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Les Eleccions Europees son les primeres d’un cicle electoral
que connectarà les Eleccions Municipals, Catalanes i
Generals finalment al novembre del 2015. En aquest cicle
realitzarem un veritable balanç de les polítiques de la crisi i
les seves conseqüències i serà determinant les majories
polítiques que es puguin crear ja que mostrarà si la
mobilització aconsegueix imposar una aturada de les
retallades i l’austeritat.
El Discurs i el Programa

!

Cal fer un discurs Constituent sobre
Europa i cal reforçar el projecte alternatiu
per Europa, una altra Europa dels
treballadors, la ciutadania i els pobles,
una Europa Social, Sostenible i
Democràtica.

Europa es construeix en contra de tots
els pobles del món. En comptes del que
podria ser una eina poderosa per al
desenvolupament conjunt, la UE pren la iniciativa en
els acords de lliure comerç que tracten de dominar les
altres regi-ons del món. Davant les migracions
econòmiques, de les que n’ és en part responsable, l’opció
actual és la de l’ Europa Fortalesa i el Frontex, dels acords
de Schengen, que rebutgen les persones migrants, fins i tot
deixar-los morir en vaixells de misèria o deixar-los en zones
reals de retenció i d’absència de drets. La UE, alineada amb
amb l'OTAN no actua per la pau en l’àmbit internacional.
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Cal tenir en compte les reflexions de les
diferents
Trobades de PC europeus a les que el PCC assisteix de
forma regular (la darrera a Lisboa), el 4t Congrés del Partit de
l’Esquerra Europea i les diferents posicions del Grup
Parlamentari de l’Esquerra Unitària/Esquerra Verda Nòrdica.

!
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Tendències autoritàries molt greus amenacen la democràcia.
Els principals responsables de la conversió del deute privat
en deute públic, davant del rebuig de la seva opció política
per part dels pobles, tracten d’impedir, a tot preu, qualsevol
debat real sobre les alternatives i de silenciar les protestes.

L’austeritat condueix a tots els abusos, i en tots els casos,
condueix per si mateixa a la decadència social, la recessió i
amenaça de la democràcia. No és una part de la solució. És
al cor del problema. Això requereix ruptures que només són
possibles amb la condició de canviar a correlació de forces a
Europa.

!

La sobirania popular ha estat violada per la centralització
dels poders a instàn-cies tecnocràtiques de les que la
"Troika" (FMI, BCE i Comissió Europea) n’ha estat
l’executora. Front a les sancions electorals i a les vagues i
moviments de masses, els governs es mantenen
artificialment a través d’àmplies coalicions d’unió nacional o
tècniques per seguir aplicant els memoràndums. Neguen
tots els missatges polítics expressats pels seus pobles i
causen crisis polítiques de forma permanent.

!

El PCC volem fer un especial esment del creixement de les
opcions feixistes, racistes i xenòfobes a reu d’Europa.
Aquestes opcions recullen la desesperació de sectors
populars afectats per la crisi y la decepció de bona part de la
ciutadania cap unes institucions europees burocratitzades i
allunyades de les persones. Aquestes opcions no nomes no
representen una alternativa, sinó que poden convertir-se en
un perill per la democràcia, les forces alternatives, l’esquerra
i els comunistes en particular, amb el seu proselitisme
favorable a la violència i al reforçament de les accions
repressives.
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En tots els països on la contestació és massiva, els
moviments socials són reprimits, les llibertats sindicals
reduïdes, el pluralisme dels mitjans de comuni-cació refutat i
operacions de propaganda apunten a desacreditar les forces

!
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El PEE ha desenvolupat una plataforma programàtica
basada en sis eixos bàsics:

Cal entendre i fer entendre la situació d’excepcionalitat
política respecte a la situació que ens trobem i per tant cal
que les propostes transmetin aquesta sensació.

!

!
!

1. Resistir l’austeritat. No al pagament del deute il·legítim
2. Recuperar el poder pel poble. Per una Revolució
Ciutadana
3. Per l’Europa Social i dels drets
4. Per un comerç just amb el món. Rebutjar el gran mercat
transatlàntic
5. Per una Europa de pau
6. Per un nou model de desenvolupament

La llista i les persones
Cal en primer lloc quan concretem propostes del PCC per la
llista electoral pensar en el concepte d’equip. Diverses
persones del partit s’han d’implicar en aquest projecte que
es per 5 anys i que engloba el període preelectoral, la
campanya electoral i el futur funcionament del Grup
Parlamentari Europeu i el seu paper polític a Europa,
Espanya i Catalunya.

!
!

Les aliances i la suma

!

Els comunistes del PCC treballem els marcs electorals dins
EUiA i IU. Impulsem dins EUiA i IU els acords electorals més
amples possibles donada la situació d’agressió profunda als
interessos dels treballadors i les classes populars ja descrits
anteriorment, així com la involució democràtica que posa
també en perill tot tipus de drets i llibertats.
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En la línia de la construcció del “Nou Espai” que defensa el
PCC, de forma conseqüent amb el projecte estratègic del
Front d’Esquerres, cal planificar els elements de confluència
política i social que aquest requereix i veure les eleccions
europees i els seus resultats com una oportunitat per
aprofundir aquests objectius i no prendre decisions que, o
no avancen en els mateixos o en son contraris.
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Defensem doncs obrir les llistes electorals a persones i
col·lectius que reforcin la idea de suma multiplicadora de les
esquerres i la plena confluència amb moviments socials i
noves formacions polítiques emergents, sempre incorporant:

!

Calen doncs en aquestes eleccions europees que son inici
de cicle electoral d’excepcional politització, amplis acords de
suma d’opcions polítiques, socials i persones d’esquerres i
demòcrates de referència de l’activisme social.
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IU i EUiA estan treballant en un acord ampli de Coalició entre
diferents forces polítiques, en primer lloc les que formen part
de l’Esquerra Plural (IU, ICV, EUiA i CHA) així com d’altres on
tenen acords en determinats territoris com Galícia
(l’experiència d’AGE i la participació d’Anova Irmandade)

• el discurs i programes exposats en el primer punt
• sota els paràmetres de consolidació de les aliances
existents i la seva ampliació
• reforçant el Grup Parlamentari del GUE/NGL
• pensant en la constitució d’un equip i el control col·lectiu
dels recursos econòmics

!

S’han mantingut contactes també amb CUP, EQUO, IA. Es
clau el diàleg mantingut a Catalunya i al conjunt de l’estat
amb plataformes i persones organitzades i participants de la
mobilització social i amb noves referències polítiques
sorgides en els darrers temps com PODEMOS o PC.
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El PCC proposem al company Gerardo Pisarello, professor
universitari i activista del moviment contra la Constitució
Europea com a primer candidat a les Eleccions Europees a
Catalunya, per fer una llista cooperativa i oberta que avanci
en la nostra aposta pel Nou Espai.
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El sindicalisme de classe, les expressions de les diferents
plataformes en defensa del Serveis Públics (Marees) i els
drets com l’habitatge, l’avortament o el dret a decidir cal que
tinguin clares expressions a les llistes electorals. Cal
entendre aquests perfils de forma coordinada en una llista
global que es del conjunt de l’Estat.

!

Aquesta aposta del PCC vol esdevenir del mes ample
consens dins EUiA amb d'altres partits, sensibilitats i
persones, així com comptar amb un suport explícit de la
militància d'EUiA en una participació directa de la mateixa.

!

!

Resum de l’informe al Comitè Central del 15 de febrer
de 2013. Llegeix la versió sencera a: http://
noticies.pcc.cat/2014/02/informe-al-comite-central-delpcc-de-15.html

Cal realitzar propostes que puguin articular el màxim
d’aquestes realitats, al voltant d’acords amb col·lectius i
persones

!
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Europeisme o democràcia?
Un article d’Andreu Espasa

!

Més enllà de les alarmes per l’auge de l’extrema dreta, sembla que el resultat de les eleccions al
Parlament europeu no implicarà canvis gaire rellevants.
Les escasses competències de l’Eurocàmara i la solidesa de
l’aliança parlamentària entre el Partit Socialista Europeu i el
Partit Popular Europeu segueixen reduint la capacitat de
decisió dels electors i l’atracció popular a les urnes.
L’abstenció es preveu, com sempre, elevada. I, malgrat tot,
les eleccions europees d’enguany prometen ser les més
interessants des que Espanya hi participa. Cada cop hi ha
més consciència del paper de les institucions europees en
l’origen i la profunditat de la crisi econòmica, sobretot en els
països del sud d’Europa. Una part substancial i creixent de
la majoria treballadora entén que, dins d’aquesta moneda
única i sota aquesta Unió Europea, és impossible articular
una sortida social i democràtica a la crisi. En aquest context,
cal esperar que el debat polític europeu pugi de nivell i que
l’esquerra aprofiti la contesa electoral per fer arribar un
missatge de realisme i esperança sobre el millor camí per
posar fi a la tirania de la Troika (Comissió Europea, Banc
Central Europeu i Fons Monetari Internacional) al nostre país.
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En el cas d’ICV, l’impressionant currículum i l’envejable
procés d’elecció interna del candidat –unes primàries força
més competitives de l’habitual– fan pensar que Ernest
Urtasun estarà a l’altura. Amb tot, ja fos per un excés
d’expectatives o per culpa d’un format breu i encotillat, el
cert és que l’entrevista del periodista Miguel Noguer al
candidat d’ICV (“Ser europeísta hoy es criticar mucho a la
Unión Europea”, El País, 2 de gener de 2014) resulta un pèl
decebedora. Estranyament, venint d’un membre de la família
verda europea, el tractament de qüestions ecològiques es
limita a un vaga referència al “progrés en matèria social i
ambiental” durant l’època del Tripartit. El més problemàtic de
l’entrevista, però, apareix quan el candidat opina sobre la
crisi de l’euro: “El Tractat de Maastricht fou un error, però
sortir de l’euro seria pitjor.”
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Ben mirat, l’autèntic debat sobre l’euro no se centra en la
conveniència teòrica d’una unió fiscal. Fins aquí, tots hi
podem estar d’acord. El debat comença quan un es planteja
la plausibilitat de la necessària reforma radical –o, més aviat,
revolució– que haurien de patir la UE i el BCE per assolir
aquesta unió fiscal. Com s’aconsegueix un objectiu tan
ambiciós? Urtasun promet que, en cas de ser escollit, mirarà
de contribuir a la ruptura de la coalició entre populars i
socialistes europeus i a la formació d’una nova majoria
d’esquerres a Estrasburg. I si Urtasun no té sort? Fins quan
aguantarem en el si d’una unió monetària al servei de les
oligarquies financeres europees? A diferència del que pensa
bona part de l’esquerra, per Urtasun –si l’he entès bé– la
recuperació de la sobirania monetària no s’ha de plantejar ni
com una amenaça per obtenir un tracte més just i favorable
per part del BCE, ni tampoc com a pla B, és a dir, com a
escenari preferible a l’agonia actual en cas que la unió fiscal
europea es revelés com un objectiu polític irrealitzable.

!

Cal reconèixer que la denúncia del candidat Urtasun al
Tractat de Maastricht es pot entendre com una lloable
autocrítica a la posició que Iniciativa mantingué en el seu
moment. També és cert, com diu Urtasun, que, davant la
crisi de la moneda única, l’opció preferent i de major
consens entre l’esquerra europea no és la desaparició de
l’euro, sinó l’exigència d’una veritable unió fiscal que acabi
amb els desequilibris que genera l’actual unió monetària. Val
la pena recordar que la unió fiscal que reclama l’esquerra
europea implicaria unes transferències de recursos entre
regions d’un volum proporcionalment similar a les que
exigeix la solidaritat interterritorial en el si d’un Estat
funcional, les quals, com bé sabem per experiència pròpia,
poden esdevenir font inesgotable de suspicàcies i
ressentiments, fins i tot entre pobles germans.
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Nuet: “Els motius polítics
de la proposta que hem fet
per les europees continuen
absolutament vius”
En definitiva, l’estratègia política que proposa Urtasun
planteja dos problemes greus. En primer lloc, la manca de
realisme. Per fer una revolució democràtica europea es
necessita alguna cosa més que la voluntat de persuadir als
parlamentaris del Partit Socialista Europeu perquè trenquin
amb els seus col·legues conservadors. Per començar, més
enllà de belles invocacions retòriques a l’europeisme, caldria,
com a mínim, tenir una esfera pública comuna. Ara mateix,
els pobles d’Europa no compten ni amb un sol mitjà de
comunicació escrit d’àmbit continental. Si es vol optar per la
revolució democràtica europea, s’han d’explicar millor les
actuals dificultats, els possibles mitjans per aconseguir-la i la
previsible llarga durada de la travessia.

El coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet, vol fer
públic el seu agraïment profund a Gerardo Pisarello per la
predisposició mostrada des de que se li va oferir ser
candidat d’EUiA a les pròximes eleccions europees del 25
de maig i per la seva actitud una vegada IU ha aprovat la
seva llista. El professor de Dret Constitucional de la UB ha
publicat una carta oberta a ‘Sin Permiso’ on explica els seus
motius per decidir no concórrer a les eleccions.
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El segon problema és més greu. Deixar entendre que, en
cas de fracassar la unió fiscal, la permanència dins la unió
monetària queda fora de debat equival a afirmar que, posats
a triar entre els ideals europeistes i els democràtics, ens
inclinem clarament pels primers. Al cap i a la fi, la solució
progressista i racional a la crisi de l’euro és la de tornar a fer
coincidir l’extensió de la democràcia amb la de la sobirania.
Si alguna cosa ens ha ensenyat Europa, és que l’una no pot
existir sense l’altra. La reconciliació entre sobirania i
democràcia es pot aconseguir de dues maneres. A escala
europea o estatal. O bé avançant seriosament en la unió
política i fiscal europea, o bé recuperant la sobirania
monetària. Si som demòcrates, no ens queda cap altre
remei. Romandre indefinidament lligats als poders
antidemocràtics i antisocials de Brussel·les i Frankfurt no és
una opció. Llevat, és clar, que considerem impossible “la
democràcia en un sol país” o que acceptem la por a ser
titllats de tanoques euroescèptics com la brúixola
inconfessable del nostre pensament polític.

!

Nuet ha emfatitzat que els motius polítics de la proposta feta
per EUiA pels comicis europeus “continuen absolutament
vius i estan basats en la política d’obrir el projecte de
l’esquerra alternativa i incorporar-hi conceptes com el de
ruptura democràtica i procés constituent”.

!

El coordinador general d’EUiA ha lamentat que en el procés
de confecció de la llista d’IU no s’hagi sabut “apreciar prou”
la proposta de la formació catalana, una “manca de visió
política” que ha atribuït a “la pressió del model centralista
que propugnen PP i PSOE” i també "a la vella política”.

!

!

Nuet ha avançat que EUiA celebrarà un Consell Nacional
extraordinari aquest dimecres on es proposarà anular el
referèndum aprovat pel màxim òrgan de direcció de la
formació en la seva darrera reunió, referèndum que tenia per
objecte que el conjunt de l’afiliació ratifiqués la candidatura
de Pisarello. Una vegada aquest ha decidit retirar-se, EUiA
tirarà endavant el procés de primàries que ja va aprovar
igualment en l’anterior Consell Nacional amb un calendari i
un reglament per la tria definitiva de les persones que
formaran part de la candidatura.

Font: http://andreuespasa.blogspot.com

Llegeix la revista teòrica
dels i les comunistes

!
!
!
!

!

“Els equips i idees que hem posat al servei de la candidatura
de Gerardo Pisarello segueixen actius i estaran al servei de la
candidatura d’IU-ICV-EUiA”, ha remarcat Nuet.

!

Número 4 ja disponible, online o en PDF.
Lliure descàrrega a www.realitat.cat

Font: http://www.euia.cat/pagina.php?idp=7926
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Carta oberta a propòsit de les eleccions europees
Un article de Gerardo Pisarello publicat a SinPermiso

Fa gairebé dos mesos, un grup de
polítics i socials de Catalunya i de la resta del
companys i companyes d'Esquerra Unida i
Regne. Això, per si sol, és una petita victòria
Alternativa ( EUiA ) van suggerir la meva
que seria injust menysprear. La marxa de la
implicació personal per impulsar una
proposta, però, es va veure interrompuda
candidatura catalana a les eleccions
per la decisió del Consell Federal d'Izquierda
europees. La idea era que aquesta
Unida de pactar ja l'ordre definitiu de la llista.
candidatura s'obrís a gent de fora de la
Després d'un ardu debat, les resistències de
coalició i plantegés la necessitat d'una
la direcció d'IU i la necessitat lògica de
ruptura democràtica a quatre nivells: a
recollir diverses sensibilitats territorials,
Gerardo Pisarello al
Europa, a Catalunya, al conjunt del Regne
polítiques i de gènere, van acabar per afectar
documental Democracia y
d'Espanya i a l'interior dels propis partits
una iniciativa que requeria una major
derecho a Decidir (http://
d'esquerres. Més enllà de l'apel·lació
maduració i un suport orgànic amb el que
www.youtube.com/watch?
individual, el que es plantejava era llançar
finalment no ha comptat. En les condicions
v=gxJojQ0hgio)
una proposta col·lectiva que perseguís
finalment acordades, és pràcticament
diversos objectius: connectar amb els
impossible que una candidatura amb
moviments socials, impugnar el bipartidisme
vocació d'obertura pugui complir, sobretot a
heretat de la Transició, tendir ponts entre les esquerres Catalunya, la funció pedagògica i de revulsiu que van
contràries a la Troica i favorables a l'exercici del dret justificar la seva gestació.
d'autodeterminació dels pobles i
contribuir a la regeneració de les
Són moltes les lliçons que caldrà
formes de fer política. La fortalesa
extreure d'aquest desenllaç. Cap
d'aquesta iniciativa venia vinculada,
suposa que la idea de ruptura
des d'un inici, a la possibilitat que es
democràtica hagi abandonar-se o
veiés reconeguda amb un lloc clar de
que hagi perdut el seu sentit polític.
sortida a la llista estatal encapçalada
Per contra, serà present en diferents
per Izquierda Unida.
iniciatives electorals i no electorals
que compareixeran el mes de maig i
Per a algú que, malgrat haver
serà més necessària que mai una
acompanyat com a jurista
vegada passats aquests comicis. Del
nombroses iniciatives d'esquerres i
que es tracta, en últim terme, és de
de moviments socials, mai ha militat
procurar que aquestes iniciatives
de forma orgànica en un partit, una
c o n fl u e i x i n e n p r o j e c t e s d e
aposta així comportava riscos i
transformació i rebel·lia el més amplis
reptes. D'una banda, aconseguir que
possibles. Amb això em comprometo
aquest projecte d'obertura política
plenament, com he intentat fer fins
s'obrís camí en estructures
ara. Mentrestant, vagi tot el meu
partidàries complexes, que sovint
reconeixement i gratitud a les
arrosseguen llastos conservadors. De
persones que van creure que
l'altra, explicar-ho a gent de fora i de
aquesta proposta de candidatura
dins d'aquestes organitzacions en
oberta, transversal i rupturista, era
uns temps sobre els quals no es té
una cosa per la que valia la pena
tot el control. Amb tot,
lluitar i arriscar.
l'excepcionalitat de l'escenari
deconstituent que travessem, tantes
Gerardo Pisarello és membre del
vegades evocada, justificava l’intent.
Comitè de Redacció de SinPermiso

!

!

!
!

!

Cal dir que en molt poc temps la idea
de la candidatura i el projecte que
pretenia encarnar va recollir mostres
de simpatia de diferents espais

Font: http://bit.ly/1kOtXw7
Traducció al català de l’Avant
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Etapes del catalanisme
i República catalana en el moment present (III)
Un article de Carles Masip

!

Com encertadament deia Joan Comorera, “nosaltres no som nacionalistes. Nosaltres som internacionalistes, i pel
fet d'ésser-ho, som els únics capacitats per resoldre el problema nacional” i, en conseqüència, devem dotar-nos
d’un projecte concret amb el que orientar al poble de Catalunya, que en essència són els treballadors i les classes
populars, en una resolució de la qüestió nacional que el situï en millors condicions polítiques, econòmiques i socials
en la perspectiva de la pressa revolucionària del poder i el socialisme.
Aquest projecte concret del
que hem de dotar-nos el
comunistes, té dues
vessants, una tàctica i l’altra
estratègica, però que van
íntimament lligades.

concreta, es fa necessària, ja
que és la que permet fondre la
lluita pel socialisme amb la lluita
nacional en un únic projecte,
que pot ser presentat entre el
poble per orientar la seva lluita,
objectivant d’aquesta manera la
lluita social a través d’un
projecte nacional: la República
Socialista Catalana.

!

Com és la perspectiva
estratègica la que ens
donarà les eines per
intervenir de manera tàctica
en el moment present, és
imprescindible, en primer
lloc, situar els termes
d’aquesta. Aquesta
estratègia dels i les
comunistes de Catalunya ha
de passar per la lluita i la
consecució de la República
Socialista Catalana, o com
se la vulgui anomenar, que
no és altra cosa que la
plasmació i representació
de la nova societat, del
poder les treballadors i de
les classes populars al
nostre país. Aquesta lluita,
pot semblar per a alguns
evident —ja que no és altra
que la lluita pel socialisme—,
però no ha sigut sempre així. Durant llargues dècades, el
moviment comunista de Catalunya, amb la pesada càrrega
de la memòria col·lectiva esdevinguda en la derrota de la
República a la Guerra Civil i la frustració d’aquell projecte
esperançador, ha sigut incapaç d’articular propostes
concretes per a la resolució de la qüestió nacional més enllà
de —en ocasions— buides retòriques sobre una quasi
“automàtica” solució dels problemes nacionals d’Espanya
amb l’arribada d’una inesperada III República i el seu model
—pressuposadament— federal, sense tenir en compte les
condicions pròpies de Catalunya, així com els seus actors
polítics, econòmics i socials. Aquesta proposta estratègica

!

U n c o p d e fi n i d a l a v i s i ó
estratègica, la posició tàctica
vindrà determinada per “l’anàlisi
concret de les condicions
concretes” en funció del
moment històric de
desenvolupament del moviment
nacional, així com del context
estatal i internacional. Com es
senyala correctament en un
recent i encertadíssim article de
Miguel Á. Parra, el
desenvolupament de l’actual
moviment nacional a Catalunya
pot desembocar en un procés
constituent d’un hipotètic nou
Estat català que, evidentment,
resultarà en un sentit o un altre;
en una millora de les condicions
objectives d’existència dels treballadors i les classes
populars, així com de la seva situació per desenvolupar més
profundament el seu programa revolucionari, en funció de la
correlació de forces que es doni i del paper que puguin
imprimir les forces revolucionàries i més progressistes a
aquest procés. Per tant, deixar de la mà de la burgesia i
d’altres classes socials la direcció del procés i, en
conseqüència, els seus resultats, seria un tremend error
històric. Alguns podran argüir que precisament la burgesia,
al veure’s privada del suport social que necessita per tirar
endavant la separació de l’Estat, recularà en el seu pols amb
la burgesia espanyola i recorrerà al pacte, el que demostraria
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el seu vertader tarannà i ens deixaria concentrar-nos
definitivament en la lluita social. Aquesta és una situació
perfectament factible, però que no té en compte el poder de
les masses per sobreposar-se a l’actual direcció del procés i
desbordar-la per la seva debilitat i política titubejant. Aquest
desbordament de la direcció burgesa del moviment nacional
present ja està succeint, i així ho demostra el malbaratament
electoral que està patint CIU o el PSC en detriment d’altres
opcions polítiques amb una proposta nacional més clara.
Així doncs, els i les comunistes necessitem dotar-nos d’una
proposta tàctica que ens permeti intervenir entre el poble,
davant del moviment nacional, i d’aquesta manera poder
desemmascarar les veritables pretensions de la burgesia en
la seva proposta nacional, conduint les forces constituents
cap a un escenari d’àmplies millores democràtiques en tots
els aspectes, que ens permeti situar-nos en unes condicions
que, difícilment, seran tan regressives com les que ens
ofereix actualment l’Estat espanyol. Amb la perspectiva
posada en la consecució definitiva d’un poder obrer i
popular, la tàctica comunista ha de passar per la lluita i
defensa aferrissada d’una República catalana —com a
projecte concret i tangible— que atorgui de manera
ineludible àmplies llibertats democràtiques de tota mena
com a element desbordant de l’actual règim constitucional,
convertint-se en la doble palanca de canvi que permetrà, a
nivell nacional, el debilitament de la burgesia catalana i la
seva hegemonia, i a nivell estatal, la fractura de l’Estat a
través de la seva pota més dèbil —en conjugació amb
d’altres factors—, obrint la porta a la irrupció del moviment
popular a Espanya, acomplint així el nostre deure nacional i
internacionalista al mateix temps.

!

L’Avant és la teva veu

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.

!!

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

!

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.

!

!

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:

Tenim davant nostre la possibilitat d’apartar-nos de la realitat
nacional present i deixar a d’altres subjectes socials la
responsabilitat de les seves conseqüències i resultats o, pel
contrari, la possibilitat d’intervenir-hi, de desbordar-la, de
dirigir-la en funció de les nostres capacitats i d’imprimir en
ella el segell de les necessitats del poble treballador de
Catalunya.

!
!!
!
!!

http://comunistes.cat/avant

!!

Gràcies i salut!

(1) Comorera, Joan: El problema de les nacionalitats a
Espanya.
(2) http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/80215los-comunistas-bullejos-y-el-proceso-soberanista-encatalunya.html

la Redacció de l’Avant
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www.avant.cat

Deixar-hi la vida per un somni a l’alre cantó del sud
Un article de Marible Nogué i Felip.

!

Emigrar és un dret, no es pot prohibir ningú emular el viatge de les aus migratòries que cerquen
protegir-se de la forta calor o cerquen zones més càlides quan ha d’arribar el fred, però en el cas de
les persones, la emigració pot respondre també al sempitern anhel de llibertat que portem molt
endintre els humans, potser per fer realitat un somni. No obstant, la emigració d’avui no té aquestes
connotacions tan profundes i/o bucòliques sinó molt més realistes.
El somni avui es pot limitar al instint de supervivència, a
haver de buscar-se la vida al nord fugint de les guerres, de la
fam i de la persecució política d’un sud al que la usura
espoliadora del poder econòmic mundial ha condemnat a la
inanició i la manca de futur de la seva població.

!

El mar, camp de batalla
El mar, l’ immens bressol de tots els blaus amic de Lluís
Llach, és avui un camp de batalla on hi deixen la vida
centenars de persones que volen
apropar-se a un món que no té res a
veure amb el que han vist per la
televisió que sí els arriba, perquè lluny
del confort i l’ abundància de ficció es
troben amb unes societats també
empobrides, on les condicions de vida
a la que es veuen abocats queda lluny
dels drets humans més elementals que
tan els diuen es proclama.

!

Tanques i ganivetes dissuasòries
De vergonya són les tanques amb
ganivetes de Melilla, on qui s’ atreveix a
saltar-les perilla de sortir-ne ferit i
sagnant, sinó hi troba la mort o és
retornat per la policia complint ”ordres”.
Els darrers fets de Ceuta del 6 de febrer han posat de
manifest la incongruència d’ aquestes “ordres”. El resultat és
que han estat assassinats simplement per voler viure encara
que sigui a través d’ un treball mal pagat, amb horaris de
moltes hores, sense drets, vivint amuntegats o amb por
cada vegada que es creuen amb oficial amb uniforme...

!

Una altra Europa era país d’acolliment i asil
Fa temps que la vella Europa va deixar de ser un conjunt de
nacions obertes, d’acolliment i d’asil polític per als qui fugien
o eren perseguits al seu país víctimes de règims dictatorials
o totalitaris. Actualment, la Unió Europea és un fortí on es
protegeixen els interessos de les oligarquies financeres i les
transnacionals escopint fora tots els qui s’hi vulguin acollir i
que practiquen una política migratòria que és la única
responsable d’aquestes morts, d’aquesta massacre
continuada (no sols a Ceuta i/o Melilla, també Lampedussa,
etc...), mentre que els seus governants restaran en la
impunitat .

!

Una definició de les fronteres
En un article, Gerardo Pisarello diu que “les fronteres no són
institucions naturals ni políticament neutrals. Són creacions

convencionals que varien en el temps i que no afecten
tothom per igual. Per al ric d’ un país ric, la frontera no és
més que una formalitat superable fàcilment amb un
passaport, mentre que pel pobre d’un país pobre, la frontera
no és sinó un obstacle que li pot posar en perill la mateixa
vida sinó es converteix en una dura experiència que el pot
acompanyar durant la seva vida com la seva pròpia ombra, i
que li determinarà la seva vida quotidiana així com la reva
relació amb la llei, els tribunals, la administració i la policia”.

!

Una carta oberta del bisbe de
Tànger
Santiago Agrelo Martínez, bisbe de
Tànger, ha escrit una carta pública on,
entre d’ altres coses, diu: “és
inacceptable que la vida d’ un ser
humà tingui menys valor que una
suposada seguretat o impermeabilitat
de les fronteres d’un estat. És
inacceptable que una decisió política
vagi emplenant de sepultures un camí
que els pobres recorren amb la força
de l’ esperança. És inacceptable que
mercaderies i capitals gaudeixin de
més drets que els pobres a l’ hora d’
entrar a un país. És inacceptable que
una política inhumana de fronteres obligui les forces de l’
ordre a carregar tota la seva vida amb la memòria d’ unes
morts que tal volta no pretenien causar. És inacceptable que
el món polític no tingui una paraula creïble per donar i una
mà ferma que oferir als exclosos d’ una vida digna. És
inacceptable que es culpi als morts a les fronteres, primer de
la seva misèria i després de la seva pròpia mort”. “No, ells
no són els agressors sinó que han estat agredits d’ ençà
que els seus cors començaren a bategar al sud del Sàhara
fins que, davant la nostra indiferència, s’ aturen per sempre
a les nostres fronteres”, conclou.

!

Receptes dels nostres poetes
Sempre tindré present aquell poema/cançó de Miquel Martí i
Pol i Lluís Llach que convida a estendre “un pont de mar
blava per sentir-nos frec a frec, un pont que agermani pells i
vides diferents, diferents...”. Perquè: venim del nord, venim
del sud, de terra endins de mar enllà i seran inútils les
cadenes d’ un poder sempre esclavitzant, quan és la vida
mateixa que ens obliga a cada pas. I perquè “no creiem en
les fronteres si darrera hi ha un company amb les seves
mans esteses a un pervindre alliberat”.

!
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Missatge del secretari general del Partit Comunista d'Ucraïna
Piotr Simonenko és Secretari General del Partit Comunista d’Ucraïna i President del grup
parlamentari comunista a la Rada Suprema d’Ucraïna.

Benvolguts camarades comunistes,

!

Em dirigeixo a vosaltres en un dels moments més dramàtics
en la història del nostre país. Durant els tràgics
esdeveniments dels últims tres mesos, en els que s'ha
vessat sang, ha mort gent. La integritat territorial d'Ucraïna
s'ha vist amenaçada, la seva existència mateixa com a Estat
sobirà, independent i unit.

!

Aquests esdeveniments tenen un caràcter ambigu. La
participació en ells de gran quantitat de gent reflecteix el
profund descontentament en la societat amb la política del
règim de Ianukóvitx i del seu entorn, que han mostrat la seva
incapacitat a l'hora de governar el país, enganyant al poble,
incomplint totes les seves promeses preelectorals i
abandonant covardament seu lloc en el moment més difícil.

!

!

!

!
!

El desvergonyiment amb què s'ha enriquit el clan format al
voltant de Ianukóvitx, que va rebre el nom de “la Família", ha
allunyat d'ells a la majoria dels seus partidaris i electors.
Però les manifestacions de protesta de masses no van
adquirir el caràcter de confrontació de classes. Aquesta lluita
cruenta s'ha produït entre els dos grups de la mateixa classe
d'explotadors, la burgesia oligàrquica, dels quals la millor
preparada ha resultat el grup que ha unit a les forces prooccidentals, els nacionalistes d'ultradreta. Aquestes forces
han sabut hàbilment utilitzar el descontentament de la gent i
amb la seva ajuda consumar un cop d'Estat.

!

Alhora, Occident obertament, sense cerimònies, s'ha ficat
en els assumptes interns del nostre país, donant suport a
l’actuació de les forces ultradretanes, ja que estan
encaminats a una profunda transformació de la situació
geopolítica a Europa i el món, a destruir els llaços de
diversos segles, econòmics, culturals i espirituals dels pobles
rus i ucraïnès i dels altres pobles germans de l'antiga Unió
Soviètica, lliurant a Ucraïna com protectorat als EUA, la UE i
l'OTAN, l'FMI i les multinacionals.

!

L'actuació dels grups ultradretans, encapçalats per forces
obertament neonazis, sorgides a la calor del règim de
Ianukóvitx, i hereves ideològiques dels ocupants hitlerians,
van acompanyats per un nou i extremadament perillós
ressorgiment de la histèria anticomunista, que es manifesta
en la destrucció generalitzada dels monuments a Lenin, als
herois de la Gran Guerra Pàtria, per assalts criminals a les
seus del nostre partit, a Kíev i en altres ciutats del país, pel
terror moral i físic contra els comunistes i en les exigències
de prohibir l’activitat del Partit Comunista.

Tot això deixa ben a les clares, que les forces que s'han fet
amb el poder, poden recórrer a qualsevol acte il·legal, sense
aturar-se davant possibles represàlies, no només contra els
dirigents del partit, sinó contra els comunistes de base.
Cal estar preparats per això.
En aquesta situació que s'ha generat, la més important de
les tasques que tenim per davant, és mantenir l'estructura
del partit, els seus quadres, estar alerta i no caure en
provocacions.

!

És vital utilitzar totes les possibilitats per explicar als
treballadors el sentit del cop d’Estat que s'ha donat i el perill
de les conseqüències que comporta per a les persones
senzilles: un dramàtic empitjorament de l'economia,
creixement de la desocupació, impagament de salaris i
pensions, pujada de preus i tarifes, la disbauxa de la
delinqüència i l'empobriment de la gent.

!

La direcció del partit, el nostre grup parlamentari a la Rada
Suprema d'Ucraïna, va a fer tot el possible, en aquestes
dificilíssimes condicions, per defensar els interessos dels
treballadors, conservar el partit i defensar la unitat del país.

!
!

Benvolguts camarades,
Davant el partit, davant de cadascun de nosaltres, es
presenten nous i difícils reptes. Unim les nostres files,
multipliquem els esforços en la lluita per una causa justa,
com és el socialisme.
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Acte
Entrega de carnets
Homenatge a JM Céspedes
Presentació de l’Avant 1000

15 de març de 2014

a les 20 h al Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53, Barcelona - Metro: L1-Plaça de Sants
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